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أ

االهــــــداء

 إىل من زرعت يف قليب الصربربربربربربربو وا ..وانريااا من ا عرفت نا ا اأنة مت أقهات ا.م ات ااا
قُبلةً أطبع ا علي جبين ا فأمسع رضا اهلل علي لسان اااا "أمي ا.بيبة" ا
 إىل من ال يعادل متاع الهنيا عنهي ،إلي قهوتي ومثلي ا.علىااا"والهي ا.بي ".ا
 إىل من سارت معي حنو ا.لماا خطوة خبطوة بذرناه معاًاا وحصهناه معاً وسنبقى معاًاا بإ ن اهلل
ااا كل ا..اا نن لمل الرو ااا إىل رفيقة دربي
 إىل من كوت مع م وحبب م أعتز وأفخرااا "أخوتي وأخواتي ا.حبة"ا
 إىل ا.صهقاء والزمالء الذين وقفوا جنبا اىل جن .يف مسريتي ا
 إلي ا.نامل اليت تهب حثيث ًا يف ظالت هذا الكون لتبنى اسربربربربربربربم الوطن حبرور من نور مهارها ا..
والتضحية والوفاء ا
 إلي كل من نسربربيناه ولن ننسربرباه ،أههي مثرة ج هي انتواضربربع ليكون مشعة تضربربيء م طريا انسربربتقبل يف
ا.ياة العلمية والعملية ا
الباحث :مهند محمد عرفة ابوحلوب

ب

الشكر وتقدير
اللهم لك الحمد والشكر كله ،إليك يرجع األمر كله عالنيته وسره ،أنت ربنا وموالنا عليك توكلنا

واليك أنبنا واليك المصير ،وصل اللهم وسلم وبارك على النور الذي بعث بالحق هاديا ومبش ار وداعيا
إلى هللا بإذنه وسراجا مني ار.

الحمد هلل الذي وفقني إلنجاز هذه الدراسة بهذه الصورة ،ولم يكن كذلك لوال من أكرموني بفضل علمهم
وسعة معرفتهم ،لذا فإنني أسجل وقفة شكر وتقدير إلى الدكتور وفيق حلمي األغا على جهوده القيمة
وارشاداته المستنيرة بعد أن منحني الشرف بقبول اإلشراف على هذه الدراسة ،فله مني كل معاني االحترام
والتقدير.

كما وأتقدم بخالص الشكر للدكتور  /محمد جودت فارس على تشريفه لي كمناقش داخلي والشكر

موصول للدكتور الفاضل  /محمد عبد اشتيوي والذي شرفني بقبول مناقشة الرسالة كمناقش خارجي.

كما وأتقدم بجزيل الشكر لصرحنا التعليمي الشامخ جامعة األزهر بغزة  ،وعمادة الدراسات العليا والبحث
العلمي وجميع أعضاء الهيئة التدريسية بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية لهم مني جزيل الشكر والعرفان.

وال يسعني إال أن أشكر األساتذة الكرام الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة القياس التي استخدمت

لجمع البيانات وكذلك على مالحظاتهم القيمة التي أثرت الدراسة.

وكما أتقدم للدكتور  /سعدي الكرنز وحرمه االستاذة عبير الوحيدي لما قدماه من اثراء علمي

ومالحظات وتوجيهات لمسار البحث لهم كامل الشكر والتقدير .

وأتقدم بخالص الشكر لألخوة في بال تريد وو ازرة االقتصاد الوطني ولإلخوة في اتحاد الصناعات

الفلسطينية لما قدموه من بيانات وتسهيالت ومساعدة للوصول الى القطاعات االنتاجية في الدراسة .

وأتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان أيضا لإلخوة أعضاء مجالس اإلدارة والمدراء في القطاعات

االنتاجية في محافظات غزة والذين كان لتعاونهم الدور الكبير في إنجاح هذه الدراسة .

ووفاء وتقدي ار واعترافا بالمعاونة التي قدمها لي الكثير من المخلصين الصادقين أثناء البحث،

والذين ال يتسع المقام لذكرهم بأسمائهم ،يطيب لي أن أقدم الشكر الجزيل لكل من عاون وساهم في

إخراج هذا العمل األكاديمي من طور التفكير إلى الواقع العملي لكي يرى النور ،أسأل هللا أن تكون
جهود هؤالء في سجل حسناتهم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ،فوفق هللا الجميع لما فيه

خيري الدنيا واآلخرة انه سميع مجيب.

الباحث

مهند أبو حلوب

ت

الملخص
يهدف هذا البحث إلى التعرف على التخطيط االستراتيجي وعالقته باالبتكار التنظيمي دراسة

ميدانية على العاملين في القطاع الخاص االنتاجي الصناعي في االستراتيجية الوطنية للتصدير في

قطاع غزة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وأسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة وصممت

استبانة خصيصا لجمع البيانات ،حيث وزعت على جميع أعضاء مجالس اإلدارة والمدراء في المنشآت

الصناعية في محافظات غزة والبالغ عددهم (  ) 153بصفتهم الجهة المسئولة عن عملية التخطيط
االستراتيجي  .وأظهرت نتائج البحث ما يلي:
 .1أن هناك عالقة طردية قوية بين تحليل عناصر التخطيط االستراتيجي(الرؤية -الرسالة -األهداف

– السياسات والخطط والبرامج – االستراتيجيات البديلة) واالبتكار التنظيمي ،األمر الذي يدلل

على أن مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على التخطيط االستراتيجي للوصول إلى االبتكار

التنظيمي.

 .2كما كشفت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة حول العالقة بين
التخطيط االستراتيجي واالبتكار التنظيمي تعزى للمتغيرات الشخصية التالية (المؤهل العلمي –

سنوات الخبرة) ،ماعدا العمر حيث التوجد فروق في استجابة افراد العينة حول العالقة بين
التخطيط االستراتيجي واالبتكار التنظيمي تعزى لمتغير عمر العاملين.

 .3كما أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة منظمات أفراد العينة حول العالقة بين
التخطيط االستراتيجي واالبتكار التنظيمي تعزى للمتغيرات التنظيمية التالية (عمر المنظمة – عدد

العاملين – رأس المال المسجل).
كما خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
 .1توصي الدراسة المنظمات باالستمرار في ممارسة وتطبيق عملية التخطيط االستراتيجي من قبل
المنظمات في القطاعات الصناعية باعتبارها أداة إدارية تساعد المنظمات على التكيف والتأقلم

مع ظروف بيئتها الداخلية والخارجية.

 .2توصي الدراسة المنظمات على اشراك المرأة في األعمال اإلدارية حيث غابت المرأة في االشتراك
في صنع الخطة االستراتيجية .

 .3ضرورة اهتمام المنظمات بتشجيع العاملين على التحصيل العلمي العالي واالهتمام بحملة الشهادات
العالية أكثر وذلك لغياب حملة الدكتوراه وهي ما سيساعد المنظمات على رسم الخطط بشكل
علمي اوسع.

ث

 .4ينبغي أن تعرف المنظمات المبحوثة أن االبتكارات التنظيمية لها دو ار مهما وفعاال في تفعيل
مجاالت التغيير التنظيمي ،من خالل مساعدتها في اتخاذ ق اررات تنظيمية بهدف توجيه األفراد

العاملين إلى امتالك الوسائل التقنية الحديثة للقيام بخلق أفكار إبداعية وابتكارية واستعمالها كسالح
تنافسي في المستقبل.

ج

Abstract
The aim of this study is to investigate if there is any relationship between
strategic planning and organizational innovation. A field study recruited employees
in Palestinian industrial productive private sector in national strategy for exporting.
The researcher used descriptive and analytical design to represent the entire sample
of population. A questionnaire was designed to collect data and was distributed for
153 board of directors and managers in Palestinian industrial productive private
sector in national strategy for exporting.
The study results were as following:
1. A significant strong positive association was found between components of
strategic planning (vision, mission, objectives, strategic planning and
programmes, and alternatives strategies) and organizational innovation. This
suggests the wide use of strategic planning to secure organizational innovation
in recruited industries.
2. The study demonstrated that the response of study sample on relationship
between strategic planning and organizational innovation is significantly
affected by personal variables such as qualifications and years of experience,
but not by age of employees.
3. The study demonstrated that the response of recruited organizations on
relationship between strategic planning and organizational innovation is
significantly affected by age of organization, number of employees,
organization capital.
Based on that the study recommendations are:
1. Emphasis the industrial organizations to consider strategic planning as effective
method to improve and cope internal and external organization.
2. The organizations are recommended to encourage the involvement of women
in developing strategic planning.
3. The organizations are recommended to encourage the employees to secure
higher qualifications to improve quality of strategic planning.

4. The organizational innovation is important and effective in improve the
organizational change through make decisions that direct employees to develop
advances techniques and creative innovative ideas to enhance competitive
atmosphere in future.
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 قع ة

الفصل االول
االطار العام للدراسة

 ألالً :شك ة اتعلااة.
 ثعن عً :صغريا اتعلااة.
 ثعتثعً :فرض ة اتعلااة.
 لاب عً :أائ ة اتعلااة.
 خع سعً :أهعاف اتعلااة.
 اعراعً :أهة ة اتعلااة.
 اعب ع" :حعلر اتعلااة.
 اعب عً :اط حع اتعلااة.

مقـدمــة :

تسعى المنشآت الى البقاء والنمو والربحية ،وتتطلع الى ذلك  ،وتعمل جاهدة لتحقيق أهدافها التي

تص ـ ــبو اليها ،مع وجود العديد من التحديات التي تواجه المنش ـ ــآت االقتص ـ ــادية في العالم العربي .ومن

أهم وأخطر هذه التحديات التي تواجه المنش ـ ـ ــآت في القرن الحادي والعشـ ـ ـ ـرين ،هو ما أطلق عليه اسـ ـ ــم
العولم ــة بم ــا نتج عنه ــا من ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغوط وتكتالت ،وان ــدم ــاجي ــات واتح ــادات ،وانفت ــاح االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواق وح ــدة

المنافسة(.المغربي)13 :2004 ،

في ظل تغيرات بيئية سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعة وعميقة وحادة  ،لم تعد األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب التقليدية للتخطيط قادرة على

اختراق حجب القرن الوليد ،لذا يجب على منظماتنا األخذ بأدوات التخطيط االسـ ــتراتيجي كمنهج  ،وأداة
لمواجهة تحديات المس ــتقبل ،وبمبادت التخطيط االس ــتراتيجي الثوري  ،وبأس ــس االس ــتراتيجية التنافس ــية،
وباستراتيجية التركيز( .سماحة )1 : 2011 ،

لذلك فان التنافسية في الحياة المعاصرة تتطلب تغيي ار وتحوال جذريين في أسلوب إدارة الشركات

والمؤسسات لالنتقال من استراتيجية الزحف والتجمد أمام المشاكل والتحديات المثارة إلى استراتيجية بناء

القدرة واستنباط الحلول العملية غير التقليدية وتحفيز اإلبداع واالبتكار والتحديث والنمو.

وأيضا فان تمتع المنظمة بالميزة التنافسية يكمن في انها المجال الذي تتمتع فيه المنظمة بقدرة

أعلى من منافســيها في اســتغالل الفرص الخارجية  ،أو الحد من أثر التهديدات  ،وتنبع الميزة التنافس ـية
من قدرة المنظمة على اسـ ــتغالل مواردها المادية  ،أو البشـ ــرية ،فقد تتعلق بالجودة  ،أو التكنولوجيا ،أو

القدرة على تخفيض التكلفة ،أو الكفاءة التسـ ـ ـ ـ ــويقية  ،أو االبتكار والتطوير  ،أو وفرة الموارد المالية ،أو
تميز الفكر اإلداري ،أو امتالك موارد بشرية مؤهلة( .إدريس ،المرسي)2006 ،

كما ان الدور الذي تؤديه المنظمة في تحقيق اإلنجازات الكبيرة من خالل عمليات االبتكار ،في

جميع الحقول اإلدارية واالقتص ــادية ،والتقنية والطبية والهندس ــية  ،على وفق أس ــاليب عمل جديدة والذي

يعد عملية ديناميكية مســتمرة تتعلق بالق اررات المس ـتمرة مدة طويلة ،يبرز أهمية التخطيط االســتراتيجي
في المنظمة بوصفه عنص ار مشجعا لالبتكار التنظيمي .

ويرى ) (Druckerإن هنــاك إجمــاعــا بين البــاحثين والمفكرين على أهميــة االبتكــار لكــل أنواع

المنظمات سواء الخاصة أو الحكومية  ،واالبتكار يمثل مفتاح المستقبل ألي منظمة ،وبدونه ال تستطيع
المنظمات العبور إلى هذا المســتقبل مهما كانت كفاءتها الحالية ،فاالبتكار هو المجال األكثر أهمية في
تعزيز عالقة التفاعل بين المنظمة وبيئته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن االبتكارات بأنواعها المختلفة تعمل على إيجاد

الحلول للمشــ ــكالت الداخلية والخارجية للمنظمة ،وتمكن المنظمة من مواكبة المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجدات ومواجهة

تبني االبتكار واعتماده يعد تنمية للعنصـ ـ ـ ـ ـ ــر البشـ ـ ـ ـ ـ ــري في المنظمة ،على اعتبار أن
التحديات ،كما أن ّ
اإلنســان هو جوهر ومصــدر عملية االبتكار ،إضــافة لهذا فقد أصــبح االبتكار متطلبا إجباريا للمنظمات
التي تبحث عـن التميز في األداء )( Mol, j, Birkinshawn, 2008
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فقد واجه القطاع الخاص في فلســطين ومازال ظروفا صــعبة للغاية  ،أدت إلى اختالل معالم هذا

القطاع ،وخلقت انعكاســات ســلبية ال زالت تلقي بظاللها على االقتصــاد الفلســطيني حتى يومنا هذا ،ولو

أردنا اسـ ــتعراض واقع هذا القطاع في الوقت الحالي فإنه حتما سـ ــيكون مظلما بسـ ــبب الشـ ــلل شـ ــبة التام
الذي يعاني منه االقتصـ ــاد الفلسـ ــطيني ككل ،وليس القطاع الخاص فحسـ ــب ،ولكن أهمية الحديث عن
واقع هذا القطاع تنبع من فكرة إمكانية االســتمرار ،الن االســتمرار هو بمثابة األمل للمجتمع الفلســطيني

وليس للقطاع الخاص وهذا األمل يتطلب عدة أمور من أهمها :د ارس ــة الموارد المادية والبشـ ـرية المتاحة

للمجتمع الفلســطيني ،حتى يتمكن من حصــر جميع إمكانياته الذاتية ،بما يســاهم في إيضــاح الرؤى التي
تخلق مناخا مناسبا ،لصياغة خطة استراتيجية على المستوى القومي.

لذلك فإن مبادرة إعداد االســ ـ ــتراتيجية الوطنية للتص ـ ـ ـ ـدير من إحدى المبادرات االس ـ ـ ــتراتيجية التي

تسـ ـ ــعى الى تحقيق أعلى مسـ ـ ــتويات المسـ ـ ــاهمة من قبل القطاع الخاص في عملية التنمية االقتصـ ـ ــادية
واالجتماعية  ( .بال تريد) 2012،

أوال" :مشكلة الدراسة:

االقتصــاد الفلســطيني اقتصــاد صــغير يتميز بفعالية مســتمرة وبقطاع خاص ريادي .ولكن هناك

العديد من العوائق السياسية واالقتصادية المقيدة التي تمنع من تحقيق اإلمكانات االقتصادية لفلسطين.
فهذه العوائق تحد من توسع الصادرات في األسواق الجديدة  ،و تمنع الشركات الواعدة من الدخول إلى

سلسلة القيمة التصديرية ككل .وبناء على ذلك ،يوجه القطاع الخاص الفلسطيني بشكل رئيسي باتجاه

تلبية حاجات السوق المحلي ( .بال تريد )2012،

تحقق فلس ـ ـ ــطين باس ـ ـ ــتمرار عج از كبي ار بالميزان التجاري  .ويس ـ ـ ــتمر هذا العجز بالميزان التجاري

باالزدياد كنتيجة لنمو الواردات متفوقا على نمو الصــادرات  ،وكان الميزان التجاري لفلســطين ،في العام

 ، 2010سـ ــالبا بنسـ ــبة  %52.3من الناتج المحلي اإلجمالي  ،منسـ ــجما مع الموازين التجارية السـ ــلبية
التي تكبدتها فلسطين طوال األعوام من  1994إلى (. 2000االونكتاد . )2011 ،

تراوح العجز التجــاري لفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطين ،في تلــك األعوام من  %50إلى  %65من النــاتج المحلي

اإلجمالي .وكان أكبر عجز بالميزان التجاري لفلس ـ ـ ـ ــطين كنس ـ ـ ـ ــبة من الناتج المحلي اإلجمالي في العام
 (. 1999البنك الدولي ) 2011 ،

ازداد العجز بالميزان التجاري لفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطين منذ عام  2002كنتيجة للزيادة بنمو الواردات متفوقا

على النمو بالصادرات .ويمكن أن يؤثر هذا االستمرار في العجز بالميزان التجاري لفلسطين سلبا على
قدرة فلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطين بتجنيد رؤوس األموال الالزمة لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار في تطوير التجارة  ،وبالتالي يعمل على

محدودية أكثر لنمو صادرات الشركات وتنوعها ( .بال تريد ) 2012 ،
3

تركز االستراتيجيات الوطنية مثل خطة التنمية الوطنية الفلسطينية على الحاجة لزيادة الصادرات

وتنويعها ،وذلك من أجل تعزيز نمو االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطيني وتطويره  ،ولتحقيق هذا الهدف ،قررت
السـ ـ ــلطة الفلسـ ـ ــطينية العمل على إطالق االسـ ـ ــتراتيجية الوطنية للتصـ ـ ــدير  .ألن االسـ ـ ــتراتيجية الوطنية
للتصدير ستساعد في زيادة التنافسية للشركات الفلسطينية  ،وستركز على تحسين بيئة األعمال لتطوير

الصادرات وزيادتها  (.بال تريد ) 2012 ،

وكما أن إغفال التنســ ــيق بين التخطيط االســ ــتراتيجي واالبتكار التنظيمي في المنظمة  ،يضـ ـ ــعف

من قدرات المنظمة على خلق وتبني االبتكار التنظيمي  ،الذي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع المنظمة من خالله مواجهة
التحديات التي تجابهها في ض ـ ــوء بيئة متغيرة وغير مس ـ ــتقلة  ،وذلك وفقا لد ارس ـ ــات محلية منها د ارس ـ ــة

( صيام )2010،وهي تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقته بأداء المؤسسات األهلية النسوية في قطاع
غزة وكذلك دراسة ( شراب  )2011،وهي التخطيط االستراتيجي وعالقته بالميزة التنافسية .

فتمثل االســتراتيجية الوطنية للتصــدير والتي هي مقترح من قبل كل من و ازرة االقتصــاد الوطني ،

وبــال تريــد  ،وبــدعم من االتحــاد األوربي ،وفق برنــامج تعزيز القــدرة التنــافس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة  ،وتنويع المنتجــات
الفلسطينية ،خريطة الطريق لتعزيز القدرة التنافسية للتصدير و تطوير القدرات التصديرية المحتملة ،في

محاولة لمعالجة العجز التجاري الفلسـ ـ ــطيني الضـ ـ ــخم و االعتماد الكبير على سـ ـ ــوق واحدة للتصـ ـ ــدير،
إضـ ـ ـ ــافة الى ان التنفيذ الفعال لالسـ ـ ـ ــتراتيجية من قبل السـ ـ ـ ــلطة الوطنية الفلسـ ـ ـ ــطينية و القطاع الخاص

ســيؤدي للحد من اعتماد االقتصــاد الفلســطيني على المســاعدات الخارجية ،و خلق فرص عمل  ،وزيادة
الناتج المحلي االجمالي للفرد الذي بدوره س ــوف يعمل على تحس ــين س ــبل العيش للمواطن الفلس ــطيني .

لقد جاءت االس ــتراتيجية الوطنية للتص ــدير لمس ــاعدة القطاع الخاص وذلك من خالل تش ــجيع االبتكار،
وس ــن القوانين المش ــجعة لالس ــتثمار  ،واعداد خطة لتنويع الص ــادرات  ،عن طريق إيجاد أسـ ـواق عالمية

جديدة ،وض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان تنافس ـ ـ ـ ـ ـ ــية القطاعات اإلنتاجية عبر تخفيض تكاليف اإلنتاج وانهاء البيروقراطية في
انجاز المعامالت ،وخلق بيئة عمل مواتية وأكثر ديناميكية( .بال تريد ) 2012 ،

ومن خالل خبرة الباحث بواقع القطاع الخاص الفلسطيني واطالعه  ،فقد وجد الباحث أن القطاع

الخاص بحاجة الى االبتكار و اإلبداع سواء على مستوى المنتجات ،او حتى على المستوى التنظيمي ،
كما لوحظ غموض حول واقع وأهمية ومدى ممارس ـ ــة التخطيط االس ـ ــتراتيجي ،بناء على ما توص ـ ــلت له

الدرســات المحلية  ،ومنها د ارســة ( ش ـراب )2011 ،حول مدى عالقته بتعزيز القدرة التنافســية ،
بعض ا
وايجاد وتطوير وتنويع المنتجات الفلسـ ــطينية  ،لزيادة الصـ ــادرات الفلسـ ــطينية المنافسـ ــة والتي لديها ميزة

تنافسـ ـ ـ ـ ــية على مسـ ـ ـ ـ ــتوى أس ـ ـ ـ ـ ـواق جديدة دولية ،وقد وجد أن التنافسـ ـ ـ ـ ــية لدى القطاع الخاص اإلنتاجي
الصناعي في فلسطين هي تنافسية مقلدة ال تنافسية ابتكارية.

وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيسي التالي :
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" ما عالقة التخطيط االســــــــتراتيجي باالبتكار التنظيمي في القطاا الخاص االنتاجي الصــــــــناعي في

قطاعات االستراتيجية الوطنية للتصدير ؟ "
ثانيا" :متغيرات الدراسة:

المتغير التابع  :االبتكار التنظيمي

المتغير المستقل  :التخطيط االستراتيجي والذي يتكون من االبعاد التالية:
 .1تحليل الموقف البيئي.
 .2الرؤية.

 .3الرسالة.
 .4األهداف.

 .5الخطط والبرامج والسياسات.
 .6االستراتيجيات.

المتغيرات الديمغرافية:

بالنسبة للعاملين اإلداريين  ( :العمر-المؤهل العلمي – سنوات الخبرة)

بالنسبة للمنظمة  ( :عمر المنظمة – عدد العاملين – رأس المال المسجل )
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نموذج الدراسة :
المتغيرات الديمغرافية
الشخصية

التنظيمية

العمر -المؤهل العلمي – سنوات

العمر الزمني – عدد العاملين –

الخبرة

رأس المال المسجل

المتغير المستقل

المتغير التابع

التخطيط االستراتيجي

االبتكار التنظيمي

تحليل الموقف البيئي
الرؤية
الرسالة

االبتكار التنظيمي

األهداف
الخطط
االستراتيجيات

شكل رقم (:)1

يوضح العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل
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ثالثا  :فروض الدراسة:

الفرض الرئيسي األول:

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة ( (α ≤ 0.05بين التخطيط
االس ـ ـ ــتراتيجي واالبتكار التنظيمي في القطاع الخاص اإلنتاجي الص ـ ـ ــناعي في االس ـ ـ ــتراتيجية الوطنية

للتصدير.

ويتفرا منها الفروض الفرعية التالية :
 .1توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصــائية عند مســتوى داللة ( )α ≤ 0.05بين تحليل الموقف

البيئي واالبتكار التنظيمي في القطاع الخاص اإلنتاجي الص ـ ـ ــناعي في االس ـ ـ ــتراتيجية الوطنية

للتصدير.
 .2توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحص ــائية عند مس ــتوى داللة ( (α ≤ 0.05بين رؤية المنظمة
واالبتكار التنظيمي في القطاع الخاص اإلنتاجي الصناعي في االستراتيجية الوطنية للتصدير.

 .3توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين رسالة المنظمة
واالبتكار التنظيمي في القطاع الخاص اإلنتاجي الصناعي في االستراتيجية الوطنية للتصدير.

 .4توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين أهداف المنظمة
واالبتكار التنظيمي في القطاع الخاص اإلنتاجي الصناعي في االستراتيجية الوطنية للتصدير.

 .5توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة ( (α ≤ 0.05بين الخطط
والبرامج واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات واالبتكار التنظيمي في القطاع الخاص اإلنتاجي الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعي في

االستراتيجية الوطنية للتصدير.

 .6توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصـ ــائية عند مسـ ــتوى داللة ( )α ≤ 0.05بين اسـ ــتراتيجيات

المنظمة واالبتكار التنظيمي في القطاع الخاص اإلنتاجي الصـ ــناعي في االسـ ــتراتيجية الوطنية
للتصدير.

الفرض الرئيسي الثاني:

ويتفرا منه الفرضيتين التاليين:

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ( α ≤ 0.05في استجابة أفراد العينة

حول العالقة بين التخطيط االستراتيجي واالبتكار التنظيمي تعزى للمتغيرات الشخصية التالية

(العمر– المؤهل العلمي – سنوات الخبرة).

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحص ـ ــائية عند مس ـ ــتوى داللة ( )α ≤ 0.05في اس ـ ــتجابة منظمات

أفراد العينــة حول العالقــة بين التخطيط االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي واالبتكــار التنظيمي تعزى للمتغيرات
التنظيمية التالية (عمر المنظمة – عدد العاملين – رأس المال المسجل).
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خامسا" :أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث إلى تعرف واقع القطاع الخاص اإلنتاجي الصـ ــناعي في االسـ ــتراتيجية الوطنية

للتص ـ ـ ــدير (قطاع غزة) من حيث تطبيقه ألبعاد التخطيط االس ـ ـ ــتراتيجي باالبتكار التنظيمي  ،وذلك من

خالل تحقيق األهداف التالية:

 .1التعرف على التخطيط االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي بأبعاده  ،وابراز عالق ته باالبتكار التنظيمي من خالل
اإلطار النظري.

 .2التعرف على التخطيط االستراتيجي في القطاع الخاص اإلنتاجي الصناعي الفلسطيني .

 .3معرفــة العالقــة بين التخطيط االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي واالبتكــار التنظيمي لــدى العــاملين في القطــاع
الخاص اإلنتاجي الصناعي الفلسطيني لالستراتيجية الوطنية للتصدير.

 .4التعرف على االبتكــار التنظيمي لــدى العــاملين في القطــاع الخــاص اإلنتــاجي الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــاعي
الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية للتصدير.

 .5تبيان الفروق في استجابات أفراد العينة حول االبتكار التنظيمي والتخطيط االستراتيجي .

 .6تقديم توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات واقتراحات تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد منظمات القطاع الخاص لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة من التخطيط
االستراتيجي .

سادساً أهمية الدراسة :

وتتجلى أهمية هذه الدراسة في-:

 .1األهمية العلمية-:

أ .تسـ ـ ـ ـ ــليط الضـ ـ ـ ـ ــوء على مدخل من مداخل الفكر اإلداري المهم وهو التخطيط االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجي
وعالقته مع االبتكار التنظيمي.

ب .تس ـ ـ ــهم الد ارس ـ ـ ــة في اإلثراء المعرفي لمفهومي التخطيط االس ـ ـ ــتراتيجي واالبتكار التنظيمي من
خالل مراجعة وتمحيص العديد من المراجع والمؤلفات والدراسات السابقة ذات الصلة.

ج .توفر هذه الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة عدة بيانات لمس ـ ـ ـ ـ ــاعدة الباحثين و الدارس ـ ـ ـ ـ ــين في هذا المجال نظ ار لندرة
الدراسات السابقة التي تناولت االبتكار التنظيمي وخصائصه وأبعاده .

د .يمكن أن يكون هذا البحث محف از لدراسات وأبحاث أخرى تجرى على قطاعات أخرى.

ه .تعتبر هذه الد ارســة على حد علم الباحث هي األولى في د ارســة التخطيط االســتراتيجي وعالقته
باالبتكار التنظيمي بالتطبيق على العاملين في القطاع الخاص االنتاجي الص ـ ـ ــناعي في قطاع

غزة.
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 .2األهمية العملية-:
أ.

من خالل هذه الد ارسـ ـ ـ ــة يمكن توضـ ـ ـ ــيح مدى ممارسـ ـ ـ ــة المنظمات العاملة في القطاع الخاص
اإلنتاجي الفلسطيني في قطاع غزة للتخطيط االستراتيجي وعالقته باالبتكار التنظيمي .

ب .إبراز دور التخطيط االسـ ـ ــتراتيجي في الوصـ ـ ــول بالمنظمات إلى مسـ ـ ــتوى عال من التميز ،مما
يؤثر إيجابيا في مستوى تلك المنظمات.

ج .يمكن االسـ ــتفادة من نتائج هذه الد ارسـ ــة في االرتقاء بمسـ ــتوى المنظمات ،وحثهم على ممارسـ ــة
التخطيط االستراتيجي للنهوض بمستوى التميز لهذه المنظمات.

د .تسـ ـ ـ ـ ــعى الد ارسـ ـ ـ ـ ــة لتقديم توصـ ـ ـ ـ ــيات لالرتقاء بمسـ ـ ـ ـ ــتوى المنظمات العاملة في القطاع الخاص
االنتاجي الصناعي في قطاع غزة.

 .3األهمية للباحث-:

أ .تتوافق أهمية هذه الد ارســ ـ ـ ـ ــة مع الباحث من خالل اهتمامه بد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة التخطيط االســ ـ ـ ـ ــتراتيجي
وعالقته باالبتكار التنظيمي.

ب .إكمال متطلب من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال.

سابعا" :حدود الدراسة:

 .1الحدود المكانية:

تتمثل الحدود المكانية في المنظمات العاملة ض ـ ـ ــمن إطار القطاع الخاص اإلنتاجي الص ـ ـ ــناعي
المصدر في محافظات قطاع غزة.

 .2الحدود الزمنية:

تم تطبيق مفردات هذه الدراسة خالل العام الدراسي  2014/2013م .

 .3الحدود البشرية:

طبقت مفردات الد ارسـ ــة على الموظفين في المناصـ ــب االدارية العليا والمتوسـ ــطة ممن يشـ ــتركون

في صنع الق اررات االستراتيجية.

 .4الحدود الموضوعية:

تقتصـ ـ ـ ــر هذه الد ارسـ ـ ـ ــة على بحث عالقة التخطيط االسـ ـ ـ ــتراتيجي باالبتكار التنظيمي في القطاع
الخاص اإلنتاجي الصـــناعي المصـــدر في االسـ ــتراتيجية الوطنية للتصـ ــدير  ،وذلك من خالل الموظفين

في االدارات العليا والمتوس ـ ــطة من أص ـ ــحاب القرار ومن يش ـ ــتركون في ص ـ ــنع الق اررات االس ـ ــتراتيجية ،
واالّثار المترتبة عليها في إيجاد واس ـ ــتخدام التخطيط االس ـ ــتراتيجي في االبتكار التنظيمي لتحقيق القدرة

التنافسية .
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ثامنا" :مصطلحات الدراسة:

 .1التخطيط االستراتيجي :

إنه عملية مسـ ــتمرة لوضـ ــع خطة مسـ ــتقبلية تتكون من رؤية ورسـ ــالة المنظمة ،واألهداف والغايات

المراد تحقيقها من خالل االســتفادة من البيئة الداخلية والخارجية ،ووضــع األنشــطة والق اررات الالزمة

لذلك.

 .2االبتكار التنظيمي :

هو عملية التغيير واالبتكار والهدم الخالق في طرق عمل اإلدارة ،تماشيا مع المستجدات التقنية

والتكنولوجية الهادفة إلى خلق إض ـ ــافات بناء على المعرفة المتجددة للزبون ،وبالتالي فاالبتكار في
المنظمات يظهر في شكل ابتكارات إدارية ،أو تقنية ،أو إضافية داخل المنظمة.

 .3االستراتيجية الوطنية للتصدير :

تمثل االســتراتيجية الوطنية للتصــدير خريطة الطريق لتعزيز القدرة التنافســية للتصــدير ،و تطوير

القدرات التصـ ـ ـ ــديرية المحتملة ،في محاولة لمعالجة العجز التجاري الفلسـ ـ ـ ــطيني الضـ ـ ـ ــخم  ،و االعتماد

الكبير على سوق واحدة للتصدير.
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الفصـل الثاني
اإلطــار النظـــري
 املبحث األلل :

اتصخط ط االارتات جي.

 املبحث اتثعني :

االبصكعل اتصنظ ةي.

 املبحث اتثعتث  :االارتات ج ة اتالطن ة ت صاع ر

في إطار هذا الفصــل ،ســيقوم الباحث بعرض االدبيات المتعلقة بالتخطيط واالســتراتيجية واإلدارة

االس ــتراتيجية والتخطيط االس ــتراتيجي واالبتكار التنظيمي واالس ــتراتيجية الوطنية للتصـ ـدير  ،حيث س ــيتم

االعتماد على خطة تتكون من ثالثة مباحث  ،من خاللها سـ ـ ـ ــيتم التطرق في المبحث األول إلى مفهوم

التخطيط واالس ـ ـ ـ ــتراتيجية واالدارة االس ـ ـ ـ ــتراتيجية والمفاهيم المتعلقة بها واهميتها ومكوناتها وعملياتها كما

س ـ ـ ـ ــيتم التطرق من خالله أيض ـ ـ ـ ــا إلى التخطيط االس ـ ـ ـ ــتراتيجي ،بداية بتحديد مفهومه ثم تعرف المفاهيم
المتعلقة به ،وصـ ـوال إلى مميزات التخطيط االس ــتراتيجي ،وفي األخير أهمية التخطيط االس ــتراتيجي ،في
حين سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتناول المبحث الثاني من هذا الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل االبتكار التنظيمي  ،بداية بتحديد مفهومه ثم تعرف

المفاهيم المتعلقة به  ،أما المبحث الثالث فسيكون نبذة توضيحية عن االستراتيجية الوطنية للتصدير .

المبحث األول
التخطيط االستراتيجي
أوالً التخطيط :

 .1مفهوم التخطيط :
يعد التخطيط ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة للقيام باألنشـ ـ ـ ـ ـ ــطة ،وانجازها ،وضـ ـ ـ ـ ـ ــمان بلوغها إلى أهدافها  ،وذلك ألن
التخطيط يس ــاعد على تحقيق األهداف ،واإلمكانات المادية والبشــرية الالزمة لتنفيذ األهداف ،باإلض ــافة
إلى أنه يسـ ـ ـ ـ ــاعد في التنسـ ـ ـ ـ ــيق بين األعمال ،والرقابة عليها ،وكيفية اسـ ـ ـ ـ ــتخدام هذه اإلمكانات بالكفاءة

،والفعالية المطلوبة.

وقام العديد من الكتاب والباحثين بتعريف التخطيط بأشكال عديدة  ،فقد عرفها بعضهم على أنه

عملية تتضـ ـ ــمن تحديد مختلف األهداف ،والسـ ـ ــياسـ ـ ــات ،واإلجراءات ،والبرامج ،وكذلك طرق العمل،

ومص ـ ـ ــادر التمويل ،ومعرفة المش ـ ـ ــاكل المتوقعة وطرق معالجتها (اللوزي  ) 92: 2002،وأنه عملية

ذهنية تختص بالتحديد مقدما لما يجب إنجازه من قبل شـ ــخص أو جماعة خالل فترة زمنية محددة ،
إلنجاز أهداف معينة مس ــتعينين بس ــياس ــات واجراءات وقواعد واس ــتراتيجيات موض ــوعة من قبل اإلدارة

العليا ( .الشرقاوي ) 173 : 2002 ،

ويعرف التخطيط أيض ـ ـ ــا بأنه "عملية تقوم بموجبها المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة ص ـ ـ ــياغة أهدافها مس ـ ـ ــتندة إلى

معلومات دقيقة ،بهدف التغلب على المشاكل المتوقعة وتطوير أدائها باستمرار"( .الدجني)9: 2011 ،
فقد رأى بعض الكتاب التخطيط أنه عملية ذهنية منهجية منظمة تتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن من بين أمور كثيرة

د ارسـ ـ ـ ــة وفحص المتغيرات البيئية  ،وتصـ ـ ـ ــور االتجاهات المسـ ـ ـ ــتقبلية  ،ومن ثم تحديد رسـ ـ ـ ــالة المنظمة
وأهدافها المستقبلية  ،ثم تحديد النشاطات والفعاليات  ،والموارد والموازنات  ،والخطط التشغيلية والخطط

التكتيكية  ،لإلنجاز األعمال والنشاطات ( حريم ) 113 : 2010 ،
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فمن خالل التعاريف السـ ـ ــابقة يجد الباحث أن التخطيط عبارة عن مجهود علمي واع  ،يتم من

خالله تحديد األهداف التنموية  ،واختيار اإلجراءات والسياسات المثلى ،لتحقيقها خالل سنوات الخطة
في حدود الموارد المتاحة.

 .2أنواا التخطيط :

تمارس المنظمات أنواعا من التخطيط وتض ـ ـ ــع أنواعا مختلفة من الخطط  ،ويمكن تص ـ ـ ــنيف هذه

األنواع استنادا لألسس االّتية  ( :حريم ) 116 : 2010 ،
أ .الفترة الزمنة التي تشملها الخطة

هناك ثالثة أنواع وفق هذا المعيار:
 تخطيط طويل األجل

يغطي هذا النوع من التخطيط مدة زمنية طويلة  ،يصعب تحديدها  ،وقد تختلف من منظمة ألخرى

حسب طبيعة نشاطها  ،ولكن غالبا ما تغطي فترة ما بين  5-3سنوات .

 تخطيط متوسط المدى /األجل

يغطي هذا التخطيط فترة زمنية ليسـ ـ ــت طويلة وال قصـ ـ ــيرة  ،قد تمتد من سـ ـ ــنة الى ثالث سـ ـ ــنوات ،

وعادة ما توضـ ــع الخطط متوسـ ــطة المدى اسـ ــتنادا للخطط طويلة المدى  ،وتشـ ــتمل على تفاصـ ــيل
أكثر وتسعى إلى تحقيق األهداف التي تضمنتها الخطط طويلة المدى .

 التخطيط قصير المدى

يغطي التخطيط قصير األمد فترة زمنية تمتد من شهور الى سنة  ،وتشكل هذه الخطط عادة أداة

واّلية تنفيذية لتحقيق االهداف الواردة في الخطط متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة األمد  ،وهي أكثر تفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيال من الخطط

السابقة .

ب .نطاق  /شمولية الخطة
هناك ثالثة أنواع من التخطيط وفق هذا المعيار وهي :

 التخطيط االستراتيجي

يغطي هذا التخطيط مدة زمنية طويلة  ،وفيه يتم تحديد أهداف بعيدة المدى لتحقيق الصــورة التي

يراد أن تكون عليها المنظمة مس ــتقبال  ،ولذلك فهو يتناول مجاالت نش ــاط المنظمة الرئيس ــة  ،ويوض ــح
الس ـ ـ ــبل الكفيلة لتحقيق رس ـ ـ ــالتها ومن هنا يركز هذا النوع من التخطيط على د ارس ـ ـ ــة وفحص المتغيرات

البيئية الخارجية التي تؤثر على أهداف المنظمة ونشـ ـ ـ ـ ــاطها  ،ومن أمثلة التخطيط االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجي تنويع

اإلنتاج أو توسـ ـ ـ ـ ــعته  ،وفتح أس ـ ـ ـ ـ ـواق جديدة  ،ويتولى القيام بهذا النوع من التخطيط عادة المسـ ـ ـ ـ ــتويات
اإلدارية العليا.
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 التخطيط التكتيكي
تقوم المس ـ ــتويات اإلدارية الوس ـ ــطى في المنظمة بترجمة الخطط االس ـ ــتراتيجية الى خطط تكتيكية

متوس ـ ــطة المدى  ،لتحقيق االهداف الواردة في الخطط االس ـ ــتراتيجية  ،ويش ـ ــمل هذا النوع من التخطيط
جميع نش ـ ـ ـ ـ ــاطات ووظائف المنظمة من إنتاج  ،وتس ـ ـ ـ ـ ــويق  ،ومالية  ،وموارد بش ـ ـ ـ ـ ـرية  ،وغيرها  .ويقع
التخطيط التكتيكي ما بين التخطيط االستراتيجي والتخطيط التشغيلي ،ويغطي فترة متوسطة .
 التخطيط التشغيلي

يتم إنجاز هذا النوع من التخطيط من قبل مديري الخط األول من رؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاء أقسـ ـ ـ ـ ـ ــام ومش ـ ـ ـ ـ ـ ـرفين

ومراقبين  ،هي خطط تفصـ ـ ـ ــيلية مركزة ومحددة  ،وتتم فيها ترجمة العموميات في الخطة االسـ ـ ـ ــتراتيجية

الى أرقام واض ـ ـ ـ ــحة وخطوات محددة وأهداف قابلة للقياس على المدى القص ـ ـ ـ ــير  ،ويركز هذا النوع من

التخطيط على الموازنات  ،وكميات اإلنتاج وجداول العمل  ،ويتض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن معايير وأرقام تس ـ ـ ـ ـ ـ ــمح بقياس

النتائج لمقارنتها باألهداف ،ويكون المدى الزمني لهذه الخطط قصي ار .
ج .التخطيط على أساس تكرار االستعمال

تصنف الخطط وفق هذا المعيار الى نوعين :
 .1تخطيط لمرة واحدة

يس ـ ــتخدم هذا النوع من الخطط لمرة واحدة  ،وتوض ـ ــع لمواجهة حاالت أو مواقف طارئة  ،ويس ـ ــتفاد
منها لفترة زمنية واضحة  ،وتتضمن أهدافا تفصيلية  ،ولكن هذه الخطة تصبح عديمة الفائدة عندما

يتم تحقيق األهداف  .ومن أمثلتها :

 البرامج

وهي خطة تشــتمل على نشــاطات متعددة إلنجاز هدف مهم  ،ويشــتمل على مراحل لها بدايات

ونهايات واضــ ــحة  ،وتعتبر اّلية لتنفيذ االســ ــتراتيجية أو هي التي تترجم االس ـ ــتراتيجية الى واقع

عملي.

 الموازنة
هي خطة غالبا تمتد لمدة ســنة  ،تصــف بطريقة رقمية توزيع الموارد من اموال ومواد وعناصــر

بشرية وغيرها  ،على النشاطات التنظيمية موزعة لكل نشاط .

 .2تخطيط متكرر االستعمال

تتصف هذه الخطط باستم اررية التطبيق في المنظمة وتشمل :

 السياسات

عبارة عن خطط توفر إطا ار عاما لمس ــاعدة المس ــؤولين في المنظمة في عملية ص ــنع الق اررات،
بما يسهم في تنفيذ استراتيجية المنظمة وتحقيق أهدافها بنجاح .
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 االجراءات
وهي عبارة عن خطط تفص ــيلية تتض ــمن س ــلس ــلة خطوات متتابعة زمنيا إلنجاز عمل مس ــتقبلي
وتعتبر أكثر تحديدا وتفصــيال ودقة من الســياســات ،وال تترك اإلجراءات مجاال لحرية التصــرف

للعامل في إنجاز العمل .

 القواعد

هي عبارة عن تعليمات محددة تتض ـ ــمن األمر أو النهي  ،لذلك تعتبر اّلية وأداة تنفيذية لتطبيق

السياسات واإلجراءات المعتمدة في المنظمة .

 .3أهمية التخطيط :

إن التخطيط السـ ـ ـ ـ ــليم يسـ ـ ـ ـ ــاهم بتحقيق العديد من الفوائد واإليجابيات  ،منها على سـ ـ ـ ـ ــبيل العد ال

الحصر ما يلي ( :حمود واللوزي )120 : 2008،

أ .يس ـ ـ ــاهم التخطيط في تقليص الجهود المادية والبشـ ـ ـ ـرية المطلوبة في ض ـ ـ ــوء تحديد أفض ـ ـ ــل البدائل
المتاحة  ،لتحقيق األهداف المراد إنجازها بأقل مجهود وكلفة ووقت .

ب .يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد التخطيط على إمكانية الرقابة الفعالة على األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة التنفيذ ية من الناحيتين الكمية
والنوعية ،وتحديد االنحرافات بين المخطط والمتحقق فعال .

ج .يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم التخطيط في إطالق فاعلية األفراد والجماعات العاملة وامكانياتهم اإلبداعية من خالل
تنفيذ األهداف  ،إذ يتم من خالله تحقيق االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار األمثل للفكر اإلبداعي الخالق للطاقات

االنسـ ــانية العاملة ،السـ ــيما بأن التخطيط السـ ــليم واش ـ ـراك العاملين في بناء الخطط االسـ ــتراتيجية
والتشغيلية يساهم في بروز اإلبداع الفردي والجماعي بصورة اكثر عمقا وشموال .

د .يساهم التخطيط السليم في امتصاص اّثار التغيرات الطارئة.

ه .يساهم التخطيط في إيجاد سبل التنسيق بين مختلف األنشطة العاملة في اطار المنظمة.
و .يس ـ ــاعد التخطيط الس ـ ــليم على مواجهة المنافس ـ ــة الس ـ ــيما في الظروف المالية  ،واش ـ ــتداد العولمة
االقتصادية.

فقد وجد الباحث مما س ـ ــبق أن عملية التخطيط أكثر العمليات اإلدارية أهمية  ،نظ ار التص ـ ــالها
بمختلف الوظائف اإلدارية ،كما أن األنشــطة في الشــركات ال تنفذ بأســلوب التجربة والخطأ ،وانما تتم

من خالل خطط موضــوعه لتحقيق أهداف محددة وفقا إلمكانيات الشــركة ،وظروف بيئة العمل المتغيرة
 .كما إن التنفيذ الفعال للخطط ال يتم إال تحت قيادة فعالة وقادرة  ،خاصــة كلما توســع التنظيم وكبر،

وال يمكن إغفال أهمية تنفيذ الخطة ،ألن ذلك يتوقف على أهمية المهمة المراد تنفيذها  ،كما ويتضـــح

مما ســبق أيضــا ،أن التخطيط يتركز في المســتويات اإلدارية العليا ،وهو يتضــمن فترة زمنية طويلة ،
مقارنة مع المدد الزمنية.
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ثانياً :االستراتيجية

 .1مفهوم االستراتيجية
اشـ ــتقت كلمة االسـ ــتراتيجية  Strategyمن الكلمة اليونانية  Strategosوهي تعني فن القيادة ،

أو فن الجنرال  ، The art of Generalshipوكانت مرتبطة بالمهام العسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكرية  ،وقد عرفت
االستراتيجية بأنها علم تخطيط العمليات العسكرية وتوجيهها  ( .الدوري ) 24 : 2005 ،

ومع مرور الوقت أخذ القادة العس ــكريون ورجاالت الدول بد ارس ــة وتنظيم المفاهيم االس ــتراتيجية

المهمة ،األمر الذي أدى إلى ظهور مبادت اس ـ ــتراتيجية مترابطة قامت المؤسـ ـ ـس ـ ــات الحديثة بتكييفها
وتعديلها بحيث أنها لم تعد مقتصرة على المجاالت العسكرية فقط  (.الخطيب) 10 : 2003 ،

وتطورت االستراتيجية ودخلت في مجال االعمال وهي تشير دائما الى تصور المنظمة لمركزها

في المستقبل  ،وتوضح طبيعة واتجاه المنظمة وأهدافها األساسية .كما أنها تعددت مجاالت استخدامها
فقد دخلت في علوم السياسة واالقتصاد واإلدارة ...الخ

إن مفهوم االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجية ليس بالجديد فقد تعددت التعاريف والمفاهيم التي تناولها الباحثون وذلك

نتيجة تعدد اتجاهاتهم وأفكارهم وأيضا لتطور المفهوم عبر الزمن وتعدد مجاالت استخدامه.

فهناك من يرى أن االسـ ـ ــتراتيجية خطة موحدة ومتكاملة وشـ ـ ــاملة ،تربط بين المزايا التنافسـ ـ ــية

للمنظمة ،والتحديات البيئية التي يتم تصـ ـ ـ ــميمها  ،للتأكد من تحقيق األهداف األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية للمنظمة

والتحديات البيئية التي يتم تص ـ ـ ـ ــميمها  ،من خالل تنفيذها الجدي بواس ـ ـ ـ ــطة المنظمة ( .القحطاني ,

(9: 2010

وفي تعريف آخر لالستراتيجية أنها األسلوب الذي تختاره اإلدارة لالستفادة من الموارد المتاحة ،

وتحقيق أفضـل النتائج من خالل اسـتفادة المؤسـسـات من نقاط القوة بها  ،والتغلب على نقاط الضـعف
التي تعاني منها (السلمي)120 ،2000 ،

وتعرف أيضــ ــا بأنها خطة منفردة ،شـ ـ ــاملة ومتكاملة  ،ترتبط بميزات تس ـ ــتخدمها المؤس ـ ـ ـســ ــات

االقتصـ ــادية للتعامل مع مختلف تحديات البيئة ،فهي مصـ ــممة لتأمين بلوغ أهدافها األسـ ــاسـ ــية  ،من
خالل التنفيذ الصحيح لها( .الخفاجي ) 31: 2004،

كما تعرف االس ـ ـ ــتراتيجية بأنها الوس ـ ـ ــيلة المس ـ ـ ــتخدمة في تحقيق األهداف ،وربط جميع أجزاء

المؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة االقتص ـ ـ ـ ــادية ،وتغطية كافة مجاالتها وتحقيق التكامل بين كل هذه األجزاء( .أبو قحف
)31 : 2004،

وكما عرفت االس ـ ــتراتيجية أنها تمثل اإلطار العام الذي يس ـ ــمح للمؤسـ ـ ـس ـ ــة االقتص ـ ــادية بتحديد

أهدافها طويلة المدى ،ومن ثم العمل على تحقيقها من خالل حش ـ ــد كافة مواردها الداخلية والخارجية

المتاحة( .بولمخال )4 :2010 ،
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ومن خالل طرح المفاهيم الس ــابقة عن االس ــتراتيجية ,نجد أن هناك تأكيدا على النهج اإلجرائي

لالستراتيجية من أنها مجموعة من اإلجراءات  ,كما أن هناك تباينا في تقديم تصور عام موحد لمفهوم
كثير من أن االســتراتيجية تغطي مدى بعيدا في حياة المنظمة  ,كما
االســتراتيجية وان كانت ال تبتعد ا

أنها أس ـ ــلوب يتض ـ ــمن ترجمة الس ـ ــياس ـ ــات إلى الواقع العملي من خالل تنفيذ مجموعة من الخطط ,
لتحقيق األهداف المحددة عن طريق االستخدام األمثل للموارد المتاحة.
ثالثاً  :االدارة االستراتيجية

تعتبر اإلدارة االس ـ ـ ــتراتيجية حقل د ارس ـ ـ ــة ينظر الى المنظمة ككل ،ويحاول أن يفس ـ ـ ــر لماذا تنمو

وتتقدم بعض المنظمات بينما تتوقف ويموت بعضها االّخر .تركز اإلدارة االستراتيجية عادة على تحليل
المشكالت والفرص التي تواجه األفراد في اإلدارة العليا  ،وتتعلق ق ارراتها االستراتيجية بمستقبل المنظمة

على المدى الطويل  ،من هنا تبرز ض ــرورة د ارس ــة االدارة االس ــتراتيجية مفهوما واهمية  ،ومهاما  ،الن
منطلقاتها الفكرية وممارســ ـ ــاتها التطبيقية تسـ ـ ـ ــهم مســ ـ ــاهمة فعالة ومباش ـ ـ ـ ـرة في بقاء المنظمات في عالم

االعمال.

 .1مفهوم االدارة االستراتيجية
إن الوص ــول إلى تعريف واحد ومتفق عليه لإلدارة االس ــتراتيجية ،يعد أم ار ص ــعبا كما هو الحال
تقريبا في سائر العلوم االجتماعية بصفة عامة  ،والعلوم االقتصادية واإلدارية بصفة خاصة وفيما يلي

مجموعة من التعاريف التي وردت حول اإلدارة االستراتيجية:

تعرف االســتراتيجية على أنها العملية التي تتضــمن تصــميما ،وتنفيذا وتقييما للق اررات ذات األثر

طويل المدى ،التي تهدف إلى زيادة قيمة المؤسـ ـس ــة االقتص ــادية من وجهة نظر العمالء والمس ــاهمين
والمجتمع وكل أصحاب المصالح  (.عوض )6 : 2003 ،

وتعرف اإلدارة االس ــتراتيجية أيض ــا على أنها عملية اتخاذ ق اررات اس ــتراتيجية ،وتنفيذها وتقيمها،

ويمكن النظر لها من منهج آخر على أنها عملية تغيير استراتيجي (الخفاجي )34: 2004،

إض ـ ـ ــافة إلى ذلك تعرف اإلدارة االس ـ ـ ــتراتيجية بأنها عملية تحدد فيها اإلدارة رس ـ ـ ــالتها ورؤيتها

وأهدافها وتض ــع الق اررات االس ــتراتيجية التي تؤثر في أداء المؤسـ ـس ــة االقتص ــادية وتش ــكله على المدى

الطويل في بيئة ديناميكية سريعة التغير(.مصطفى ) 51 : 2008 ،

وعرفت بأنها اإلدارة التي تحسن تحديد أهدافها ورسالتها وسياستها وخططها  ،من خالل الدراسة

العلميـة والمتـابعـة اليقظـة للمنـاخ المحيط  ،وتحـديـد آليـات تنفيـذ هـذه الخطط  ،بمـا يحقق تلـك االهـداف
باالســتثمار األمثل للفرص المتاحة  ،والتشــغيل األمثل للموارد المتاحة والمحافظة على تنميتها باســتمرار

( .الدوري )4 : 2005 ،وينظر إليها بأنها العملية التي تتضـ ــمن تصـ ــميم وتنفيذ وتقويم االسـ ــتراتيجيات
التي من شأنها تمكين المنظمة من تحقيق أهدافها (ميا واخرون.)6 :2007 ،
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وقد عرفت اإلدارة االس ـ ـ ــتراتيجية أيض ـ ـ ــا انها عملية إبداعية ،عقالنية التحليل ،حدس ـ ـ ــية التص ـ ـ ــور

اإلنســاني ،وهي أيضــا عملية ديناميكية متواصــلة  ،تســعى إلى تحقيق رســالة المنظمة  ،من خالل إدارة
وتوج يه مواردها المتاحة بطريقة كفؤة وفعالة ،والقدرة على مواجهة تحديات بيئة األعمال المتغيرة من

تهديدات وفرص ومنافسـ ــة  ،ومخاطر أخرى مختلفة من أجل تحقيق مسـ ــتقبل أفضـ ــل انطالقا من نقطة

ارتكاز أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية في الحاضـ ـ ـ ــر ،وقد أضـ ـ ـ ــاف أن هذه العملية إبداعية وتعتمد إلى حد ما على الحدس
الشـ ـ ــخصـ ـ ــي  ،والتحليل العقالني  ،ومما ال شـ ـ ــك فيه أن وصـ ـ ــف المسـ ـ ــئولين أو ممارسـ ـ ــي هذه اإلدارة
باإلبداع ،والقدرة على االبتكار ،وانتاج األفكار الخالقة  ،وتمتعهم بقوة الحدس والتوقع ،واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق

المس ـ ـ ــتقبل بطريقة مبنية على التحليل العقالني والواقعي الذي يرفع من مس ـ ـ ــتوى هذه العملية سـ ـ ـ ـيما أن
األمر يتعلق بالمستقبل المجهول وبمواجهة تحديات البيئة المتغيرة(.ياسين.)19 :2010 ،

يرى الباحث من التعاريف السـ ــابقة بأن اإلدارة االسـ ــتراتيجية هي عملية تحديد االتجاه المسـ ــتقبلي

للمنظمة  ،من خالل وضــع األهداف والخطط والســياســات طويلة المدى التي تســعى الى تحقيق رســالة
المنظمة من خالل االس ـ ــتغالل االمثل للموارد المتاحة بطريقة كفؤة وفعالة  ،معتمدة على االبداع والقدرة

على االبتكار  ،لمواجهة التحديات البيئية .

 .2أهمية االدارة االستراتيجية

تعد اإلدارة االس ـ ــتراتيجية ض ـ ــرورة وليس ـ ــت ترفا ذلك ألنها تؤدى إلى رفع أداه المنظمات حاضـ ـ ـ ار

ومستقبال وذلك إذ تم تطبيقها بشكل جيد وهذا ما تجمع عليه كل المنظمات التي تستخدم أسلوب اإلدارة
االس ـتراتيجية ( العقاد ) 62 : 2005 ،صــحيح ان بعض المنظمات قد تنجح نتيجة الصــدفة في األجل
القصير دون ممارسة جادة لإلدارة االستراتيجية ولكن في األجل الطويل ال يمكن أن تبقى إال المنظمات

التي تمارسها ممارسة جادة.

فتبنى أسلوب اإلدارة االستراتيجية يساعد المنظمة على تحقيق مجموعة من الفوائد من أهمها :

(القطامين)295 :2002 ،

أ .تحديد خارطة طريق للمنظمة تحدد موقعها ضمن جغرافيا اإلعمال في المستقبل.

ب .يساهم في زيادة قدرة المنظمة على مواجهة المنافسة الشديدة المحلية منها والدولية.
ج .يمنح المنظمة إمكانية امتالك ميزة تنافسية مستمرة.
د .تمكن المنظمة من استخدام الموارد استخداما فعاال.

ه .يوفر فرص مشـ ـ ــاركة جميع المســ ــتويات اإلدارية في العملية ،األمر الذي يؤدى إلى تقليل المقاومة
التي تحدث عند القيام بالتغيير  ،باإلضــافة إلى أن ذلك يوفر تجانس الفكر  ،والممارســات اإلدارية

لدى مديري المنظمة.

و .ينمى القدرة على التفكير االســتراتيجي الخالق لدى المدراء  ،ويجعلهم يبادرون إلى صــنع األحداث
وليسوا متلقين لها  ( .الماضي ) 3 : 2003 ،
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 .3مكونات االدارة االستراتيجية
ال يوجد نموذج واحد مقبول لإلدارة االســتراتيجية يتفق عليه جميع الكتاب والممارســين  ،إال أن

جوانب االتفاق بين النماذج المطروحة عن عملية اإلدارة االس ـ ـ ــتراتيجية أكثر من جوانب االختالف،
وفى هذا المجال تتضمن المكونات األساسية لعملية اإلدارة االستراتيجية :
أ .التحليل االستراتيجي لعوامل البيئة ( الموقف البيئي )

يعد التحليل االســتراتيجي مجموعة من المراحل المتســلســلة والمتالحقة تهدف الى د ارســة وتحليل

العوامل والتغيرات المؤثرة في اتجاهات ومس ـ ــتقبل الوحدة االقتص ـ ــادية  ،وتحديد تأثيرات تلك التغيرات
ض ـ ـ ــمن إطار البيئة الداخلية والبيئة الخارجية ،ود ارس ـ ـ ــة طبيعة العالقات الداخلية والتفاعلية بين هذه
التغيرات (الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني ) 120 : 2006 ،وك ــذل ــك هو مجموع ــة الفع ــالي ــات التي يقوم من خالله ــا

االستراتيجيون بمراقبة قطاعات البيئة الخارجية والداخلية ،وتخمين مدى التغير فيهما من أجل اكتشاف

الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف ،بحيث يتم اتخاذ الق اررات الخاصة بصياغة وتعديل االهداف
والمركز االستراتيجي النهائي للمنظمة  (.البكوع)99: 2006 ،
ب .صياغة االستراتيجية

هي عملية يمكن أن تحقق المنظمة من خاللها حالة المواءمة والتكيف والتأثير بينها ،وبين

بيئتها عن طريق مراعاة التوازن النســبي بين المعطيات التنظيمية) نقاط قوتها ومكامن ضــعفها) ،وبين
معطيات البيئة ( الفرص المتاحة والتهديدات المحتملة) ) الصـ ـ ــابر وعلي ، ) 76 : 2004 ،وعرفت
صـياغة االسـتراتيجية بأنها عملية قيام المنظمة بتحديد مجال عملها ،وصـياغة رسـالتها وتحديد أهدافها

وغاياتها ،ومن ثم وضــع اســتراتيجياتها والس ـياســات المرشــدة إليها ):2002 ,Struwig and Smith

)21

ج .تنفيذ االستراتيجية:
يقصــد به العملية التي يتم فيها ترجمة االســتراتيجية المصــاغة إلى إجراءات عمل في إطار بناء

نظم التخطيط ،وتخص ـيص الموارد المادية والبشــرية ،ونظم لألفراد والحوافر ،والهيكل التنظيمي ،ونظم

المعلومات اإلدارية ،والقيادة ،ونظم تقويم)السيد)300 :2000 ،
د .رقابة وتقويم االستراتيجية

يقصد بهما أنهما إحدى العمليات اإلدارية األساسية في جميع المستويات اإلدارية للمنظمة ،وان
هذه العملية الزمة للتحقق من أن المنظمة تقوم بالفعل بإنجاز ما تم تخطيطه من أهداف من قبل،

ويعتمد جوهر عملية الرقابة والتقويم على مقارنة األداء الفعلي بالنتائج أو األهداف المرغوب تحقيقها،
ثم توفير التغذية العكسـ ـ ـ ـ ـية من المعلومات الض ـ ـ ـ ــرورية لإلدارة العليا لتقويم النتائج واتخاذ الق اررات

والتصرفات التصحيحية المناسبة ،كلما دعت الحاجة لذلك (إدريس والمرسى) 417- 418 :2006 ،
19

التحليل

صياغة

تطبيق

تقوية ورقابة

االستراتيجي

االستراتيجية

االستراتيجية

االستراتيجية

الشكل رقم ( : )2مكونات االدارة االستراتيجية وم ارحلها
ثالثاً  :التخطيط االستراتيجي

المصدر( :السالم) 24 : 2005 ،

يمثل التخطيط االس ـ ــتراتيجي مرحلة مكملة لعملية التخطيط البعيد المدى وفق رؤية اس ـ ــتراتيجية

تنموية وتخطيطية وتنفيذية ،مستخدمة اساليب تحليلية متعددة لتكوين مطابقة مكانية ومقاربة تنموية.

إن جوهر التخطيط االســتراتيجي يكمن في التعرف على الفرص  ،والتهديدات المســتقبلية  ،والتي

يمكن أن تكون أساسا التخاذ ق اررات في الوقت الحاضر الستغالل تلك الفرص ،وتجنب تلك التهديدات،
إن التخطيط يعني تصميم مستقبل مرغوب فيه  ،والتعرف على أساليب تحقيقه .

وترتكز الفلس ــفة اإلدارية لنظام التخطيط االس ــتراتيجي أنه عملية مس ــتمرة تبدأ بتحديد األهداف التنظيمية
 ،وتحديد االستراتيجيات والسياسات الالزمة لتحقيق هذه األهداف  ،ووضع الخطط التفصيلية للتأكد من

تنفيذ االستراتيجيات لتحقيق النتائج النهائية.

 .1مفهوم التخطيط االستراتيجي :

تختلف نظم العمل بالمنظمات باختالف بيئتها التي تعمل فيها  ،كما أنه ال يوجد نظام واحد

محدد للتخطيط االس ـ ـ ــتراتيجي يتطلب األخذ به من قبل كافة المنظمات ،وبالتالي فإن نظم التخطيط
االس ـ ـ ــتراتيجي يتم تص ـ ـ ــميمها وفقا لخص ـ ـ ــائص ،وطبيعة كل منظمة ،ولكن تبقى هناك س ـ ـ ــمات عامة
ومبادت وأســاســيات يتفق عليها أغلب اإلداريين عند ممارســة التخطيط االســتراتيجي ،وهناك من يعرف

التخطيط االسـ ــتراتيجي أنه عملية اتخاذ ق اررات ووضـ ــع أهداف واسـ ــتراتيجيات وبرامج زمنية مسـ ــتقبلية

وتنفيذها ومتابعتها( .غنيم ،)238 ،2001،ويعرف التخطيط االستراتيجي أيضا بانه العملية التي تتحدد

من خاللها غايات المنظمة بعيدة المدى ،وانتقاء الوسـ ــائل ( االسـ ــتراتيجيات والسـ ــياسـ ــات) ،وتخصـــيص
الموارد وتطوير الخطط بعيدة األمد لبلوغ الغايات (الخفاجي.)32 : 2004 ،

كما عرف ( ( Druckerالتخطيط االس ـ ــتراتيجي أنه عملية مس ـ ــتمرة لتنظيم تنفيذ الق اررات الحالية

وتوفير المعلومات الكافية الخاص ـ ـ ـ ـ ــة بمس ـ ـ ـ ـ ــتقبل تنفيذها ،وتنظيم الجهود الالزمة لتنفيذ الق اررات (كباب،

.)21 :2007
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وهذه التعاريف ركزت على أن التخطيط االستراتيجي من أساسياته النظر الى مستقبل المنظمة ،

وأن وضــع األهداف والخطط والســياســات جميعها يجب أن يكون من أجل خدمة رؤية ورســالة المنظمة
في المستقبل.

وهناك من عرف التخطيط االستراتيجي أنه التصميم والتبصر برسالة الشركة وبأهدافها وبمسارها

الرئيسي وتحديد العمليات واألنشطة واألعمال الالزمة لتحقيق ذلك (العارف.)35 :2001،

وقد عرف (  ) Mechelالتخطيط االســتراتيجي أنه عملية ذهنية بالدرجة األولى ومســتمرة التخاذ

الق اررات الخاص ـ ـ ـ ــة بوض ـ ـ ـ ــع أهداف المنظمة بعيدة المدى ،وصـ ـ ـ ـ ـياغة االس ـ ـ ـ ــتراتيجيات الممكنة واختيار
االستراتيجية األفضل في ظل رسالة المنظمة وغاياتها المحددة والواضحة ،ومن ثم المشاركة في وضع

السـ ـ ـ ـياس ـ ـ ــات والبرامج الالزمة للتطبيق بناء على د ارس ـ ـ ــة وتحليل دقيق لبيئة المنظمة الداخلية والخارجية
بمساعدة نظام للمعلومات االستراتيجية (شراب .) 20 :2011 ،

هناك عدة مؤلفين وكتاب قاموا بتقديم عدة تعاريف للتخطيط ،ولكن أغلبية هذه التعاريف تلخص

التخطيط االس ــتراتيجي في تلك األنش ــطة التي تتض ــمن تحديد رس ــالة المنظمة ،ووض ــع أهدافها ،وتحليل
بيئتها الداخلية والخارجية.

ومنه يمكن للباحث تعريف التخطيط االستراتيجي أنه عملية مستمرة لوضع خطة مستقبلية تتكون

من رؤية ورس ـ ـ ـ ــالة المنظمة ،واألهداف والغايات المراد تحقيقها من خالل االس ـ ـ ـ ــتفادة من البيئة الداخلية
والخارجية ،ووضع األنشطة والق اررات الالزمة لذلك.

 .2أهمية التخطيط االستراتيجي

أش ــارت العديد من الد ارس ــات والممارس ــات إلى أن تبني التخطيط االس ــتراتيجي يس ــاعد المنظمات
على ما يلي ( :نبيل ) 75: 2003 ،

أ -التركيز الواضح على األمور والمسائل الهامة استراتيجيا .

ب -مساعدة المدير على التفكير االستراتيجي .

ج -التمكن من مواجهة القيود والتهديدات التي تواجه المنظمة .

د -التأقلم مع المتغيرات البيئية السريعة وأثرها على أداء المنشأة .

ه -يقدم المنطق السليم في تقييم الموازنات التي يقدمها المدراء .
و -يساعد على توجيه وتكامل األنشطة اإلدارية والتنفيذية .

ز -تحسين المركز التنافسي للشركة في األجل الطويل

 .3الخصائص الرئيسية لعملية التخطيط االستراتيجي

خصائص نظام التخطيط االستراتيجي ( :غنيم) 245: 2001 ،
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أ -الشمول والتكامل
يتميز التخطيط االســتراتيجي بالتعرف على الظروف البيئية المحيطة ،ود ارســة وتحديد أثرها على

التنظيم (ويقصد بالظروف البيئية هنا جميع األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغيرها) لكي
تؤخذ بعين االعتبار عند اتخاذ الق اررات.

ب -الديناميكية والمرونة

يتسم التخطيط بالديناميكية ،حيث أنه بناء على المعلومات الواردة من البيئة يتم إعادة النظر في

األهداف والخطط التي تم وض ــعها لكي يتحقق التوافق ،والتكيف المس ــتمر مع البيئة المحيطة مع كل
جديد وطارت خالل تعديل األهداف والخطط.

ج -يقوم على مبدأ النظم

أي أنه يتعامل مع التنظيم كنظام فرعي من نظام أكبر يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل جميع المنظمات اإلدارية

والمؤس ـســات بأنواعها المختلفة ،كذلك يتكون هذا النظام الفرعي من مجموعة أنظمة صــغيرة ترتبط مع

بعضها البعض بعالقات متبادلة وتغذية راجعة وكذلك الحال مع البيئة المحيطة.
د -يقوم على مبدأ التفاعل المستمر

التخطيط االس ــتراتيجي يقوم على مبدأ التفاعل المس ــتمر والتغذية الراجعة من الكل إلى الجزء ثم
إلى الكل مرة ثانية ،ويعتمد على التفاعل المســتمر بين مســتويات التخطيط وصــناعة القرارات المختلفة

في التنظيم س ـ ـواء أكانت تلك المسـ ــتويات تتعلق بمسـ ــتوى السـ ــياسـ ــة األسـ ــاسـ ــية أو العامة أو مسـ ــتوى
السياسات والق اررات الوظيفية.

 .4مستويات التخطيط االستراتيجية
ثمة ثالثة مستويات للتخطيط االستراتيجي  ( :عبدالمطلب ) 34-33 : 2010 ،

أ -التخطيط االستراتيجي على مستوى المنظمة

ويعرف على أنه إدارة األنشـ ـ ـ ــطة التي تحدد الخصـ ـ ـ ــائص المميزة للمنظمة ،والتي تميزها عن المنظمات

االخرى والرسالة األساسية لهذه المنظمة  ،وعملية تخصيص الموارد وادارة مفهوم المشاركة بين وحدات

االعمال االستراتيجية التي تتبعه .

ب -التخطيط االستراتيجي على مستوى وحدات االعمال االستراتيجية (استراتيجية النشاط)
وهي إدارة أنشــطة وحدات العمل االســتراتيجي (اســتراتيجية النشــاط ) ،تتمكن المنظمة من العمل
بفاعلية في مجال معين من مجاالت األعمال ،وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك في أغراض المنظمة ككل ،وتقع مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية

استراتيجية النشاط على عاتق المستوى الثاني من اإلدارة العليا في المنظمة.

ج -التخطيط االستراتيجي على المستوى الوظيفي

تقس ـ ـ ـ ــم عادة وحدة العمل االس ـ ـ ـ ــتراتيجي الى عدد من األقس ـ ـ ـ ــام الفرعية التي تمثل كل منها جانبا

وظيفيــا محــددا ،ومعظم المنظمــات تميــل إلى وجود وحــدات تنظيميــة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلــة لكــل من " :اإلنتــاج –
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التســويق – التمويل – األفراد "  ،وكل وحدة تنظيمية من هذه الوحدات تمثل أهمية بالغة سـواء للوحدات

أو للمنظمة ككل ،وعلى مس ــتوى هذه الوحدات الوظيفية يظهر التخطيط االس ــتراتيجي الوظيفي ،هذا مع
مالحظة أن التخطيط على المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الوظيفي ال يهتم بالعمليات اليومية التي تحدد داخل المنظمة،

ولكن يتم وضع إطار عام للتوجيه ،كما تتجدد أفكار أساسية يلتزم بها من يشرف على هذه العمليات ،
وذلك من خالل وضع التزام إداري بمجموعة من السياسات العامة.

 .5هرمية التخطيط االستراتيجي  :تكمن هرمية التخطيط االستراتيجي في الشكل االتي :

صورة المنظمة وطموحاتها في االجل الطويل

الرسالة

الرؤية

دستور المنظمة المكتوب الموضح لطبيعة نشاطها

االستراتيجية

األهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها

األهداف العامة
االستراتيجية الكلية

تتعلق بالمنظمة ككل وتحدد اتجاهاتها

استراتيجيات الوحدات " استراتيجية النشاط "

تحدد طبيعة الخدمات ونواحي التطوير

استراتيجية وظيفية

ذات طابع تنفيذي قصير االجل

الشكل رقم ()3

المصدر  ( :عبدالمطلب ) 35 : 2010 ،
ويالحظ الباحث من الهرم الس ـ ـ ـ ـ ــابق ان عملية التخطيط تبدأ بوض ـ ـ ـ ـ ــع رس ـ ـ ـ ـ ــالة ورؤية واض ـ ـ ـ ـ ــحة

لالسـ ــتراتيجية المنوي العمل بها ،حتى يتم تحديد االهداف بشـ ــكل واضـ ــح ليسـ ــهل عملية تحقيقها ،وبناء
عليـه يمكن بنـاء االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـة الكليـة التي ينبثق منهـا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـات الوحـدات ،ومن ثم ينبثق منها

االستراتيجيات الوظيفية ذات الطابع التنفيذي.
 .6خطوات التخطيط االستراتيجي

إن التخطيط االسـ ـ ـ ــتراتيجي في مجمله عملية تتضـ ـ ـ ــمن مجموعة من اإلجراءات ،تتم هذه العملية

عبر مراحل وخطوات منهجية متعارف عليها من قبل العديد من الكتاب و وفقا للكثير من النماذج التي

تم طرحها من قبل علماء اإلدارة والمتمثلة في الخطوات التالية :
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أ -تحليل البيئة الخارجية والداخلية

قبل بدء المنظمة بصـ ــياغة االسـ ــتراتيجية ،تقوم اإلدارة االسـ ــتراتيجية بالتحليل االسـ ــتراتيجي للقوى

البيئية المحيطة بالمنظمة ،ألهمية تأثيره على أهدافها وأنشــطتها ،فهو مجموعة أدوات تســتخدمها اإلدارة
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية لتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخيص مدى التغير الحاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل في البيئة الخارجية ،وتحديد الفرص والتهديدات،

وتشـخيص السـمات والميزات التنافسـية في المنظمة من أجل السـيطرة علي بيئتها الداخلية بشـكل يسـاعد

اإلدارة في تحقيق العالقة االيجابية بين التحليل االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي ،للبيئة وتحديد أهداف المنظمة ،وتحديد

االس ـ ــتراتيجية المطلوبة (الدوري: 2005،ص  ،) 83والبيئة بص ـ ــورة عامة هي الميدان أو المجال الذي
على المنظمة أن تنشط للتفاعل معه لتحقيق أهدافها (جودة وآخرون.)19 :2008 ،
 التحليل االستراتيجي للبيئة الخارجية

يقص ـ ـ ــد بتحليل البيئة الخارجية عملية اس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــاف العوامل والمتغيرات االقتص ـ ـ ــادية واالجتماعية

والتكنولوجية والســياســية والثقافية وقوى المنافســة ،وذلك من أجل تحديد الفرص والتهديدات الموجودة في
بيئة المنظمة الخارجية المباش ـ ـ ـ ـرة وغير المباش ـ ـ ـ ـرة ،ومعرفة مصـ ـ ـ ــادر هذه الفرص والتهديدات من خالل

تجزئتها إلى عناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وأجزاء فرعية ،وفهم عالقات التأثير ،فيما بينها من جهة وبينها وبين منظمة

األعمال من جهة أخرى( بن حبتور  153 : 2004 ،؛ وياسين.) 65 : 2002 ،

تنظر هذه الخطوة إلى العالم الخارجي الذي تعمل فيه المؤسسة ،وانها تساعد على تحديد القطاع

الذي تعمل فيه ،وما هي المشـ ـ ــاكل التي عليها مواجهتها ،والفرص التي يمكن للمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة اسـ ـ ــتخدامها،

والتغيرات التي تتوقعها ،وكيف س ـ ـ ـ ــتؤثر على المؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة ،وأين تكمن الطاقة الالزمة إلحداث التغيير،
ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحديد المشـ ـ ـ ــاكل ،ومسـ ـ ـ ــبباتها ،واالحتياجات ،وبالتالي تحديد ما الذي

تحتاج أن تقوم به المؤسسة ،وتكمن أهمية هذه الخطوة في البقاء على اتصال مع البيئة التي تعمل فيها
المؤسسة(مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية.) 25 : 2008 ،

ويشـ ـ ـ ـ ـ ــمل التحليل االسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي للبيئة الخارجية ،التحليل االسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي للبيئة الخارجية الكلية،

والتحليل االستراتيجي للبيئة الخارجية الخاصة:

 .1التحليل االستراتيجي للبيئة الخارجية الكلية (الدوري) 86 : 2005 ،
تتعرض جميع المنظمــات بــدرجــات متفــاوتــة لتــأثير متغيرات أو عوامــل البيئــة الخــارجيــة الكليــة

(االقتصادية ،االجتماعية ،السياسية ،القانونية ،التكنولوجية ،الديموغرافية والعالمية) ،بمختلف اتجاهاتها
متمثلــة بــالتــأثير على مــدخالت أو عوامــل اإلنتــاج ،وتحــديــد الفرص والتهــديــدات البيئيــة ،وتؤثر على

األهداف االس ـ ـ ـ ــتراتيجية للمنظمات .وتعتبر عوامل البيئة الكلية ذات تأثير غير مباش ـ ـ ـ ــر على المنظمة،

علما بأن إدارة المنظمة ال تس ـ ــتطيع الس ـ ــيطرة على العوامل أو القوى البيئية الكلية أو التأثير فيها ،وانما
يمكن التكيف معها القتناص الفرص البيئية والتقليل من مخاطر التهديدات التي تواجهها.
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العوامل والمتغيرات الفاعلة في البيئة الخارجية الكلية:
 -العوامل والمتغيرات االقتصادية .

 العوامل والمتغيرات السياسية والقانونية . العوامل والمتغيرات االجتماعية والثقافية . العوامل والمتغيرات التكنولوجية . -عوامل البيئة الدولية .

 .2التحليل االستراتيجي للبيئة الخارجية الخاصة

بالرغم من التأثير الواضـ ـ ـ ــح لقوى البيئة الخارجية الكلية على المنظمات في اإلطار العام ،إال أن

مجموعة القوى األكثر في البيئة الخاصة لها تأثير مباشر على جميع أنشطة التخطيط االستراتيجي في

المنظمة ،وفي البيئة الخاصــة ،علما بأن وضــع حدود فاصــلة بين قوى البيئة الخارجية الكلية وبين قوي

البيئة الخاصة ،وقوى التنافس ليس باألمر السهل(الدوري.)96: 2005 ،

والمقص ـ ـ ـ ــود هنا بد ارس ـ ـ ـ ــة البيئة الخارجية هي حص ـ ـ ـ ــر القيود والفرص التي تقدمها البيئة في

توجهاتها ،وتحديد العناصر الحرجة التي تسمح بنجاح المؤسسة (عدون  ،)70: 2009،وكذلك معرفة

مصـ ـ ــادر ومكونات هذه الفرص والتهديدات من خالل تجزئتها إلى عناصـ ـ ــر ،أو أجزاء فرعية ،وفهم
عالقات التأثير والتأثر فيما بينهما من جهة ،وبينهما ومؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة األعمال من جهة أخرى(رش ـ ـ ــدي ،

) 19 : 2006-2005

وقد لخص (خبراء بميك ) 79 : 2006 ،البيئة الخارجية الخاصة بعدة متغيرات هي:

 المنظمات المثيلة . المنظمات العمالية . الجهات الحكومية . -الموردون .

 -الفئات المستهدفة .

 التحليل االستراتيجي لعوامل البيئة الداخلية
تقوم المنظمة بتحليل اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي للبيئة الداخلية من أجل تحديد نقاط قوتها وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعفها حاليا،
وتحديد جوانب القوة والضــعف المتوقعة مســتقبال(الدوري ،)124 : 2005 ،فال غنى عن الفهم الواضــح

لمصادر المؤسسة وامكاناتها بالنسبة للخطة االستراتيجية ،ولن يكتب النجاح الستراتيجيات المؤسسة ما
لم تمتلك القدرة على النهوض بها ،فلكل مؤسـ ـس ــة جوانب قوة بمقدورها أن تبني عليها ،وجوانب ض ــعف

تحتاج إلى تحسينها ،ومن المفترض أن تحليل البيئة الداخلية (القوة والضعف) يعطي فكرة واضحة عن
ماهية قدرات المؤسسة القائمة (مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية.)29 :2008 ،
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وقد اختلف الباحثون والكتاب في تحديد عوامل البيئة الداخلية ،فالبعض أكد على موارد المنظمة

المتمثلة بالموارد المالية ،البشرية ،اإلنتاجية ،والمعنوية ،وأكد آخرون على عوامل إدارية وتنظيمية تتمثل
بهيكل المنظمة وثقافتها ،إض ــافة إلى موارد المنظمة كعوامل وظيفية متمثلة باإلنتاج ،التس ــويق ،األفراد،

والمالية ،والبعض كان تركيزهم على العوامل المالية والربحية ،وأكد آخرون على موارد المنظمة(الدوري،

.) 124: 2010

وتمثل البيئة الداخلية لدى خطاب ( )2001بطاقة وامكانات المنظمة المادية واإلنس ـ ـ ــانية والمالية

الحالية والمس ـ ـ ـ ـ ــتقبلية ،وقيم أفراد اإلدارة العليا بها والتي تؤثر إلى حد كبير على أهداف واس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات
المنظمة ،وقد تمثل هذه العوامل أوجه قوة بالنســبة لها ،أو قيودا ينبغي لها العمل على تجنبها أو التقليل
من آثارها السلبية(خطاب.) 58: 2001 ،

كمــا يمكن تعريف البيئــة الــداخليــة بــأنهــا هي كــل مــا يوجــد داخــل المنظمــة من مجــاالت وظيفيــة

كوظيفة اإلدارة المالية ،وادارة الموارد البش ـرية ،وظيفة البرامج واألنشــطة ،وغيرها (خبراء بيمك:2006 ،
.)84

ب -تعريف نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والتهديدات الخارجية
عرف الدوري ( ) 2005القوة والضعف والفرص والتهديدات كالتالي:

القوة  : Strengthsهي عبارة عن األش ـ ـ ـ ــياء المتوفرة في المنظمة والتي تس ـ ـ ـ ــاهم بش ـ ـ ـ ــكل ايجابي في
العمل ،أو الخصـ ـ ـ ــائص التي تعطي المنظمة إمكانيات جيدة تعزز عناصـ ـ ـ ــر القوة ،وتسـ ـ ـ ــاهم في انجاز
العمل بمهارة وخبرة عالية ،وتتمثل عناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر القوة في كفاءة الموارد المالية ،وتوفر الكفاءات اإلدارية

والتنظيمية ،وقدرة عالية للتنافس ،واسما بار از وسمعة قوية.

الضــــــــعف  : Weaknessesتتمثل في النقاط التي تؤشـ ـ ـ ـ ـ ــر إلى نقص أو فقر في إمكانات المنظمة
وخصوصا عند مقارنة مواردها مع موارد المنظمات المنافسة لها ،أو هي الحالة التي تجعلها غير قادرة
على التنافس ،أو ترغمها في عدم الوصــول إلي الميزة التنافســية ،مثل ضــعف الموارد المادية والبش ـرية،

وفشل في جانب البحوث والتطوير ،وضعف مهارات التسويق.

الفرص  : Opportunitiesهي تلــك الظروف المحيطــة بــالمنظمــة في مكــان معين ،وفي فترة زمنيــة
محددة ،وتتمكن المنظمة من اسـ ـ ـ ــتغالل تلك الظروف في تحقيق أهدافها االسـ ـ ـ ــتراتيجية ،وأن المنظمات
النــاجحــة ال تنتظر من الفرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لكي تــأتي إليهــا ،بــل البــد من العمــل الــدؤوب والبحــث لخلقهــا والقيـام

باستغاللها لتعظيم أهدافها وتحقيق الميزة التنافسية لها.

التهديدات  : Threatsهي تلك األحداث المحتملة والتي إذا ما حص ــلت فس ــوف تس ــبب خط ار أو آثا ار
سلبية للمنظمة(الدوري.) 158 -155: 2005 ،
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ج -صياغة الرؤية والرسالة للمنظمة
 رؤية المنظمة

الرؤية هي نقطة البداية ألي إطار اســتراتيجي ،إنها تشــكل اإلطار ،وتعطي للمنظمة األســاســيات

لإلجابة على ما إذا كانت أهدافها العامة والخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وكذلك أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطتها تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب في رؤية المنظمة
(.)29 :2003Shapiro,

عبر الرؤية عن األحالم المطلوب تحقيقها والتميز الواجب إحداثه ،وبالتالي هي الغايات واآلمال

التي تهدف المنظمة إلى تحقيقها في األجل الطويل(خطاب .)56 : 2003

والرؤية عند الماضــ ـ ـ ــي هي ما تحلم اإلدارة أو القيادة بتحقيقه من طموحات مس ـ ـ ـ ــتقبلية للمنظمة،

وهي تمثل القيادة ودرجة بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرتها وتفاؤلها بالمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل ،وقدرتها على أن تجعل كافة أفراد المنظمة

يعيشــون حقيقة هذه الرؤية ،ويعملون بشــكل متناغم على تحقيقها (الماضــي ،)131 : 2006 ،وبالنظر

إلى التعريفات السـابقة نجد أنها تعبر عن كون الرؤية هي تصـورات المنظمة وتوقعاتها للمسـتقبل  ،وهو

أبسط وأقرب تعريف لها كما يرى الباحث.
 رسالة المنظمة :

إن رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة المنظمـة هي تلـك الخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص الفريـدة في المنظمـة والتي تميزهـا عن غيرهـا من

المنظمات المماثلة لها ،فهي تعكس بوض ـ ــوح دقة الفلس ـ ــفة األس ـ ــاس ـ ــية للمنظمة ،وهي أيض ـ ــا تعبر عن
الصورة الذهنية التي ترغب المنظمة في إسقاطها على أذهان األفراد  ،وهي تعبر عن مفهوم الذات وما

تقدمه المنظمة من منتج أو خدمة أو السـ ـ ـ ـ ـ ــوق التي تتعامل معه  ،كما أنها تعمل على تحديد الحاجات
التي تعمل المنظمة على إشباعها من خاللها النشاط الذي تقوم به (بن حبتور.)89: 2004 ،
 تحديد توجهات المنظمة ورؤيتها المستقبلية

لقد تم تعريف رســالة المنظمة بأنها الغرض األســاســي الذي وجدت من أجله المنظمة ،أو المهمة

الجوهرية لها ،ومبرر وجودها واستمرارها ،وهي أيضا تعبير عن الرؤيا العامة من جهة ،وتوصيف أكثر
تفضيال ألنشطة ومنتجات ومصالح المنظمة وقيمها األساسية(ياسين.)45 : 2010 ،

كما تعرف الرسـ ـ ــالة بأنها األداة لتحديد هوية المؤس ـ ـ ـس ـ ــة ومدى تميزها عن باقي المؤس ـ ـ ـســ ــات

المناظرة ،وهي األساس في بناء الغايات التي تسعى المؤسسة لتحقيقها والوصول إليها ،والقاعدة التي
تنطلق منها األهداف والسياسات واالستراتيجيات (أبو بكرو النعيم .) 464: 2008-2007،
 خصائص الرسالة الناجحة

تختلف الخص ــائص والس ــمات التي تتمثل بها الرس ــالة من منظمة إلى أخرى ،وبص ــفة عامة البد

من توفر خصــائص أســاســية للرســالة الناجحة والتي تعبر عن أســباب وجودها ،والتي تتمثل بالتالي كما
ذكرها (الدوري)55 : 2005،

 .1التعبير عن فلسفة المنظمة وما ترغب أن تكون عليه مستقبال بصورة شاملة وواقعية.
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 .2التطابق مع غايات المنظمة وأهدافها ،ينبغي لها أن تتطابق رسـ ـ ــالة المنظمة مع غاياتها وأهدافها
االستراتيجية.

 .3االنســجام :وهو ضــرورة وضــع االســتراتيجيات والســياســات بما ينســجم مع األهداف على مســتوى
المنظمة أو على مستوى الوحدات أو البرامج.

 .4التكيف :ينبغي له من رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة المنظمة أن تأخذ بعين االعتبار طبيعة البيئة الخارجية والداخلية
التي تعمل فيها المنظمة حاليا وما تتوقعه مس ـ ـ ـ ـ ــتقبال ،لكي تتكيف مع تلك الظروف للتوافق معها

والتفوق.

 .5التوصيف الفعال :تتسم الرسالة الناجحة بتوصيف دقيق بكيفية تحقيق المنظمة أهدافها المرغوبة
عبر األعمال واألنشطة التي تؤديها ،سواء أكانت إنتاجية أم خدمية.

 .6التكــامــل :تتمثــل الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــة النــاجحــة بقــدرتهــا على خلق حــالــة من التكــامــل بين أجزاء المنظمــة

ومكوناتها س ـ ـ ـواء بين األنشـ ـ ــطة واألقسـ ـ ــام (التكامل األفقي) ،أم على مسـ ـ ــتوى المنظمة ومسـ ـ ــتوى
الوحدات (التكامل العمودي) ،إمكانية تحقيق أهداف المتعاملين مع المنظمة.

 .7القدرة على تحقيق المسؤولية االجتماعية.

 .8القدرة على ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ قيم ومعتقدات المنظمة بما يتالئم مع قيم وظروف المجتمع بزمان ومكان
معينين.

 .9القدرة على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.

د -صياغة االهداف :

فبعد أن يتم تحديد الرؤية والرسـ ـ ـ ـ ـ ــالة يأتي دور ترجمة ذلك الى أهداف محددة لكل مس ـ ـ ـ ـ ـ ـتوى من

مســتويات المؤس ـســة ،و إذا كانت الرؤية والرســالة توضــح االتجاه العام ،فاألهداف تضــيق نطاق الرؤية

وتس ـ ــلط الض ـ ــوء على بؤرة أكثر تركي از .وهي تترجم رس ـ ــالتها إلى غايات ونتائج محددة وملموس ـ ــة يمكن

قياســها ويمكن التأكد من تحقيقها وقياس مدى نجاح المؤس ـســة في الوصــول إليها (خبراء تيم: 2000 ،

.) 56

واألهداف العامة للمنظمة هي األهداف التي تعلنها المنظمة للمجتمع ،وتعبر عن أهداف المنظمة،

وعادة ما تكون مصــاغة في شــكل عبارات عامة توضــح الهدف من وجود المنظمة في المجتمع ،بينما

األهداف االس ـ ـ ــتراتيجية تش ـ ـ ــمل النتائج التي ترغب المنظمة في تحقيقها خالل فترة قادمة ،ويتم بموجبها
ترجمة األهداف العامة ورس ـ ـ ـ ـ ــالة المنظمة إلى أهداف يمكن تحقيقها ،ويمكن قياس ـ ـ ـ ـ ــها ،ومحددة بإطار

زمني محدد ،وتوضـ ــع عادة على مسـ ــتوى اإلدارة العليا ،وتترجم األهداف االسـ ــتراتيجية إلى أهداف على

مسـ ــتوى الوحدات أو البرامج أو على مسـ ــتوى اإلدارات الوظيفية ،ثم تتدرج إلى أن تصـ ــل إلى مسـ ــتوى

التش ـ ــغيل(خطاب ،)189 : 2001 ،وعندها البد أن يتوافر فيها ش ـ ــروط الهدف الجيد والتي اختص ـ ــرت
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في ( ،)SMARTمحــدد  ،Specificوقــابــل للقيــاس  ،Measurableوقــابــل للتحقيق ، Achievable
وواقعي  ،Realisticومحدد بزمن محدد 68 : 2005 ، Lainie( Time؛ .(32 :2006، Bulter

كما تشـ ــير االهداف إلى النتائج المطلوب تحقيقها لترجمة مهام المؤس ـ ـسـ ــة ورسـ ــالتها إلى واقع

عملي ،وتتس ـ ـ ـ ـ ــم األهداف بالتحديد الدقيق وامكانية القياس والميل إلى التفص ـ ـ ـ ـ ــيل ( ابو بكر والنعيم،

،) 520 : 2008-2007

وتكمن أهمية صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياغة األهداف ،بما تحققه من وظائف مهمة للمنظمة ،وتتمثل في الجوانب

التالية(:الدوري) 58 : 2010 ،

 .1تسـ ـ ـ ــاهم اإلدارة العليا في وضـ ـ ـ ــع االسـ ـ ـ ــتراتيجيات على مسـ ـ ـ ــتوى المنظمة ،وعلى مسـ ـ ـ ــتوى وحدة
األعمال ،وعلى مستوى الوظائف .

 .2تساعد األهداف على تعريف المنظمة للبيئة التي تعمل بها .
 .3تعد مرشدا التخاذ الق اررات ،حيث تعد األهداف دليال أو مرشدا لإلدارة العليا في اتخاذ

الق اررات المالئمة .

 .4تس ــاعد األهداف اإلدارة العليا في تحديد الس ــلطات والمس ــؤوليات لألفراد واألقس ــام ،وتحديد أدوار
ومراكز األفراد في الهيكل التنظيمي للمنظمة .

 .5تزود األهداف معايير لتقييم األداء التنظيمي .
 .6األهداف هي مرامي ملموسة أكثر من الغاية أو الرسالة .

 .7تساهم في تحديد طبيعة العالقات السائدة بين األقسام واألفراد في المنظمة .
لذا ينبغي للمنظمة تحديد األهداف بما ينسـ ــجم مع رسـ ــالة وفلسـ ــفة المنظمة ،البديل االسـ ــتراتيجي

هو نتيجـة لتفـاعـل عوامـل خـارجيـة متمثلـة بـالفرص والتهـديـدات من نـاحيـة ،ومجموعـة العوامـل الـداخليـة

متمثلة بنقاط القوة والض ـ ـ ــعف من ناحية أخرى ،ووفقا لهذا المفهوم تس ـ ـ ــعى اإلدارة العليا إلى خلق حالة
المواءمة بين البدائل االستراتيجية وامكانات المنظمة الداخلية والخارجية بما يوفر لها القدرة على اختيار

البديل االستراتيجي األفضل من بين البدائل المتاحة (الدوري.)211 : 2005 ،
ه -تحديد الخيارات (البدائل) االستراتيجية

بعد ان يتم االنتهاء من تحديد الموقف البيئي والرؤية والرس ـ ــالة واالهداف والغايات والس ـ ــياس ـ ــات

االس ـ ــتراتيجية وفق مجموعة المتغيرات التي يعتقد المحلل االس ـ ــتراتيجي أنها ذات تأثير واض ـ ــح على

المركز الحالي والمستقبلي للمنظمة ،يتم توليد مجموعة من البدائل الممكنة في ضوء المتغيرات القائمة
وذلك حتى تجري عملية التقويم لها ،ثم اختيار أفض ــلها والمتمثل في ذلك الخيار الذي يحقق أهداف

المنظمة من منظور القيم اإلدارية لصانعي القرار االستراتيجي.

وتعنى هذه الخطوة بربط كل من الغرض الذي من أجله وجدت المنظمة ورؤيتها ورسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالتها مع

قدراتها وتلبية االحتياجات في القطاع الذي تعمل به المؤسسة من خالل التركيز على قضايا استراتيجية
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ذات أهمية لعمل المؤسـ ـ ـس ـ ــة وتحقيق رؤيتها ورس ـ ــالتها(مركز تطوير المؤسـ ـ ـس ـ ــات األهلية الفلس ـ ــطينية،

 ،)30 : 2008وتتضمن عملية االختيار االستراتيجي المراحل اآلتية :

 .1تكوين البديل أو البدائل االس ــتراتيجية التي تس ــاعد في س ــد الفجوة االس ــتراتيجية من خالل انتهاز
الفرص أو الحد من التهديدات البيئية ،وتعزيز جوانب القوة ومعالجة نقاط الضـ ــعف ،إضـ ــافة إلى

تحديد مالمح الميزة التنافسية.

 .2تقويم البدائل االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية ،من خالل قيام المنظمة بتقويم كل بديل من البدائل االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتراتيجية
لتحديد مدي مالءمته مع موقف المنظمة االستراتيجي ،وتخضع عملية التقويم للبدائل

االستراتيجية لمعايير عدة هي:

 -التوافق :فالبد أن يتوافق البديل مع عناصر البيئة الخارجية والداخلية.

 المنفعة :إذ ينبغي لها أن تحقق البديل االستراتيجي منفعة للمنظمة ومستفيديها. -القبول :يجب أن يحظى البديل بقبول معظم األطراف المتعاملة مع المنظمة.

 التطابق :من الض ـ ـ ـ ـ ــروري أن يحقق البديل االس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي تطابقا مع رس ـ ـ ـ ـ ــالة المنظمة وأهدافهااالستراتيجية ،وتناسبا واضحا مع الفرص والتهديدات البيئية ونقاط القوة والضعف الداخلية.

 الميزة التنافسية :تسعى المنظمات جاهدة أن تحقق البديل ميزة تنافسية للمنظمة إزاء المنظماتاألخرى.
 .3االختيار االس ــتراتيجي  ،تقوم المنظمة باختيار البديل االس ــتراتيجي األفض ــل ،وقد تختار المنظمة

بديال اســتراتيجيا واحدا أو أكثر تضــمن به تحقيق رســالتها وأهدافها االســتراتيجية(.الدوري2005 ،

)212:

و -وضع الخطط االستراتيجية :
الخطة االس ــتراتيجية هي الخطة التي تعدها المؤسـ ـس ــة لتوض ــح الص ــورة الكلية لها ،واطار العمل

الخاص بها ،وتوض ـ ــح بيئة العمل التي تعمل بها المؤسـ ـ ـس ـ ــة ،واألهداف االس ـ ــتراتيجية التي تسـ ـ ـعى إلى
تحقيقها(معهد تامي ،) 10: 2005 ،وهي خطة موجهه ترتكز في األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس على د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العوامل

الداخلية والخارجية التي من ش ـ ـ ـ ـ ــأنها إدارة عملية وض ـ ـ ـ ـ ــع األهداف ،وتوزيع الموارد ،لتحقيق نتائج فعالة

بمرور الوقت (خبراء بميك.)117 : 2006 ،

وتعتبر الخطة االس ـ ـ ــتراتيجية بعد اعتمادها بمثابة الفلس ـ ـ ــفة التي تس ـ ـ ــاعد اإلدارة في اإلجابة على

كثير من التســاؤالت والوصــول إلى ق اررات بالنســبة لعديد من الجوانب ،مثل تحديد الخدمات التي يجب
تقديمها ،والموارد واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارات الالزمة ،ومصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر التمويل واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب التكنولوجي المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم،

واالحتياجات من القوى العاملة(.خطاب.)32 : 2001 ،
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المبحث الثاني

االبتكار التنظيمي

أوالً :مفهوم االبتكار:
إن التحول نحو االبتكار والمنافسـ ـ ـ ــة القائمة على االبتكارات لم يأت بالصـ ـ ـ ــدفة وانما كانت نتيجة

تطور كبير حس ـ ـ ـ ـ ـ ــب خص ـ ـ ـ ـ ـ ــائص كل مرحلة زمنية ،ويعود الس ـ ـ ـ ـ ـ ــبب في ذلك إلى حقيقة أن المنظمات

أصـ ــبحت تمتلك اإلمكانيات الكبيرة والتقنيات العالية والخبرات الفنية واإلدارية المتعلقة باالبتكار باعتباره

نشـ ـ ــاطا ممي از ،واألهم من ذلك هو امتالك هذه المنظمات رؤية اسـ ـ ــتراتيجية لالبتكار تحققها من خالل

مزاياها التنافسـ ــية ،وقبل أن نتعرض بالتفصـ ــيل إلى مفهوم االبتكار وتطوره ،البد من اإلشـ ــارة إلى الفرق
بين االبتكار واإلبداع.
 .1تعريف االبتكار:

يعرف االبتكار حسـ ــب المفهوم الشـ ــائع واألكثر تداوال إلى أنه التوصـ ــل إلى ما هو جديد ( نجم ،

 ،)19 :2003أما ( )Lueck Katyفعرف االبتكار بأنه يفهم عموما كمقدمة شـ ـ ـ ـ ـ ــيء جديد أو طريقة
جديدة ،أو تأليف المعرفة في المنتجات الجديدة ) ، ( Golden ,et al, 2005:4-5أو هو فكرة

جديدة أو ممارسـ ـ ـ ـ ــة جديدة أو تعبير جديد بالنسـ ـ ـ ـ ــبة للفرد الذي يتبناها (حداد  ،)81: 2004 ،أما توم
بيز( )T.Petersفأشـ ـ ــار إلى أن االبتكار هو التعامل مع شـ ـ ــيء جديد ،أي شـ ـ ــيء لم يسـ ـ ــبق اختياره،

وعرف ( )Jared Lipworthاالبتكار بأنه تقديم ش ـ ـ ـ ـ ــيء جديد ) ،(Gladwell,2004:1وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلى
مفهوم االبتكار بأنه العملية التي تحول المعرفة إلى القيمة ).(Martin,2007:01

أما من منظور المنظمة أوضــح ( )Amabile ,et alبأن االبتكار يبدأ من األفكار المبتكرة إلى

عمليــة التطبيق النــاجح لألفكــار المبتكرة ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن المنظمــة قــد يكون من قبــل األفراد أو فريق العمــل
( )Golden ,etal, 2005:4وهـ ـ ــذا مـ ـ ــا أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إليـ ـ ــه المفهوم االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جوزيف

شــومبيتر( )J.A.Schumpterحيث عرفه االبتكارات التي تنحصــر في االبتكارات التكنولوجية الجذرية
التي تؤدي إلى تغييرات عميقة في اإلنتاجية ،وتحفز النمو االقتصـ ـ ـ ــادي وتنشـ ـ ـ ــا األعمال في قطاعات

صناعية وخدمية ،وتحسين الرفاهية في االجتماعية  ( .نجم .)21 :2003 ،
 .2التفرقة بين اإلبداا واالبتكار:

بد ارس ــة جميع االبحاث والد ارس ــات من قبل الباحثين بما يتعلق بالفرق بين االبداع واالبتكار وجد

البـ ــاحـ ــث فروقـ ــا كبيرة في النتـ ــائج وعـ ــدم الثبـ ــات على رأي ووجود اختالف كبير في اآلراء والنتـ ــائج

واالستنتاجات ،ولكن ما تم االستقرار عليه هو ما توصل اليه (المعاني واخرون) في الفرق بين االبداع
واالبتكار حيث "يعد االبتكار انتاج أي شـ ــا جديد من أجل حل مشـ ــكلة او تعبير فني والجدية هما امر
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نســبي ( ما هو جديد لشــخص ربما يكون معروف ل)خرين ) أما االبداع فهو حالة خاصــة من االبتكار

وذلك حين يكون الشيء الجديد جديدا على الفرد وغيره.

فاالبتكار انتاج الجديد الذي ال يتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف بالجمال بدرجة كبيرة كما هو الحال في مجال العلوم

المختلفــة ففي هــذه المجــاالت ال يهتم المبتكرون بــالجمــال بقــدر فــائــدة المنتج بينمــا اإلبــداع يعني إيجــاد
الجديد شريطة أن يتصف هذا الجديد بالجمال كما هو الحال في الفنون التشكيلية .

واالبتكار مرتبط بالسبق واالتيان بالجديد ،فكل من أوجد شيئا قبل اآلخرين ،فهو مبتكر ،وهو

يتسم بالسبق في الفكر ،الن كل فكرة لم يسبق اليها أحد يسمى صاحبها مبتكرا ،ونقول (فكرة مبتكرة )،

بينمــا االبــداع يكون في االداء فكــل أداء متقن وجميــل يقــال عنــه إبــداع ونطلق على من قــام بهــذا االداء

(مبدع )" (المعاني واخرون ) 353: 2011 ،

مما س ــبق يش ــير إلى أن هناك عالقة تالزميه بين اإلبداع واالبتكار ،أي أن وجود أفكار مبدعة

ال يكون إال من خالل أفراد مبتكرين وفرق عمل ،حيث انهم أس ـ ــاس عملية االبتكار ووجودهم ض ـ ــروري

لالبتكار لكن غير كافي مما يدل على أن هناك عوامل أخرى مؤثرة في االبتكار يجب أن تتوفر ،كما
يشير هذا إلى أن اإلنسان هو أساس االبتكار .
فقد وجد الباحث مما سبق انه يمكن أن نعبر عن العالقة بين االبتكار واإلبداع بالمعادلة التالية:
االبتكار = اإلبداا  +التطبيق
ثانياً :االبتكار التنظيمي :

أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبح الحديث عن إدارة وتطوير االبتكار في المنظمات أم ار مألوفا بين الباحثين والمديرين،

وأصــبح الكثير ينظر إلى االبتكار باعتباره عامل المنافســة بالغ األهمية ،وليس شــيئا حســنا فقط ،وبقدر

ما تولي المنظمات اهتمامها ورعايتها إلدارة االبتكار وتطويره فسـ ـ ـ ـ ـ ــيكون لذلك أث ار حاسـ ـ ـ ـ ـ ــما على بقائها

ونموها.

ونقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بــاالبتكــار في المنظمــات هو االبتكــار الــذي تنتجــه منظمــة مــا وليس فرد محــدد ،فقــد

أصـ ــبحت االختراعات واالبتكارات منتجا أسـ ــاسـ ــيا للمنظمة المعاص ـ ـرة التي تحتاج أن تسـ ــتمر في النمو

(برنوطي ،)395 :2004،إن هذا التعريف بين أن االبتكار في المنظمات يكون على مسـ ــتوى المنظمة
حيــث أن االبتكــارات ال تعتمــد على جهــد فرد واحــد أو حتى عــددا من األفراد ،بــل نتيجــة جهــد جمــاعي

منظم ،وعرف االبتكار في المنظمات وفق تقرير( )DTIبأنه االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالل الناجح لألفكار الجديدة ،قد

تكون أفكار جديدة كليا في السوق ،أو تتضمن تلك األفكار في اإلنتاج أو العمليات أو اإلدارة وتتضمن

خلق التصاميم الجديدة ،والمفاهيم والطرق لعمل األشياء (.) 19: 2003 ،Dti innovation report
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ويعرف االبتكار بإشارة ( )Paul beigeإلى أهمية العالقة بين الزبون واالبتكار في المنظمات،

فعرفه على أنه تلك المشاريع التي تهدف إلى تغيير أو تعديل طرق العمل ضمن المنظمة لكي تضيف

قيمة إلى الزبون لكن بدون خلق ابتكارات تقنية ) ،)Beije,2000:05أما( )Schumpeterفقد أش ـ ــار

إلى مفهوم االبتكارات التنظيمية على أنها منتجات جديدة ،طرق إنتاج جديدة ،مص ـ ـ ــادر تموين جيدة،

استكشاف السوق الجديدة ،طرق جيدة للتنظيم العمل ).)Draft,2005:08

ويعرف االبتكار في المنظمات بأنه تقديم منتج جديد على شـ ـ ــكل سـ ـ ــلعة أو خدمة أو التجديد في

عملية اإلنتاج أو توزيع هذه الســلعة أو الخدمة (عبودي  ،)128 : 2006،أما(شــومبيتر)عرف االبتكار
التنظيمي في كتابه( )The Theory Of Economic Developmentمن وجهتي نظر ،األولى هي

أن االبتكار في المنظمات يعني طرح منتجات وطرق إنتاج جديدة ،أو فتح أسـواق جديدة وتطوير موارد

جديدة ،وايجاد أشــكال تنظيمية جديدة في الصــناعة ،أما وجهة النظر الثانية فهي أن االبتكارات ال تأتي
لوحدها ولكنها تتطلب مجهودا رائدا من أصحاب المشاريع أن االبتكارات الناجحة هي عبارة عن عملية

الهدم الخالق ،وأش ـار إلى أن المقصــود به هنا أن االبتكار يدخل في صــلب التطور االقتصــادي ،وانه
يحتاج إلى عملية تغيير جذري (شيرر ،فريدريك .)46-45 :2002،

ويمكن القول إجماال إن االبتكارات الهادفة تقوم على الجدية ،كما أن قيام المنظمات االبتكارية

على مبادت تتماشى مع عصر المعرفة واالبتكار وبقاء المنظمات في ظل المنافسة الشديدة ،باإلضافة
إلى أن جل المنظمات تتمتع بخص ـ ــائص أهلتها للبقاء واالس ـ ــتمرار ،وقيامها على الفعل والتجربة والقرب
من الزبائن لتلبية حاجاتها مع منح الحرية التامة للعاملين ،يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم االبتكار في المنظمات في إدخال

مفاهيم جديدة تعمل على تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين البيئة الداخلية وأداء المنظمة ،يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد هذا في أن يظل االبتكار

المصـ ــدر المتجدد للميزة التنافسـ ــية في المنظمات الرائدة ليظل االبتكار ضـ ــرورة البد منها ومصـ ــد ار قويا
ومتجددا حاض ار ومستقبال.

ومنه نسـ ــتخلص أن أغلب التعاريف السـ ــابقة اتفقت على أن االبتكار في المنظمات يعني التجديد

الجذري والتحسيني للمنتجات وطرق إنتاجها.

أي أن االبتكار في المنظمات هو عملية التغيير واالبتكار والهدم الخالق في طرق عمل اإلدارة،

تماش ـ ـ ـ ــيا مع المس ـ ـ ـ ــتجدات التقنية والتكنولوجية الهادفة إلى خلق إض ـ ـ ـ ــافات بناء على المعرفة المتجددة

للزبون ،وبالتالي فاالبتكار في المنظمات يظهر في شـ ـ ــكل ابتكارات إدارية ،أو تقنية ،أو إضـ ـ ــافية داخل
المنظمة.

ثالثاً :أشكال االبتكار التنظيمي :

بصفة عامة قد تأخذ االبتكارات ثالثة أشكال هي حسب كل من (عزاوي وآخرون)489:2008 ،

( ،الجياشي: )71 :2003 ،

 .1االبتكار في اإلدارة وهيكل المنظمة .
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 .2االبتكار التقني .

 .3االبتكار اإلضافي .

 .1االبتكار اإلداري:

إن االبتكــار اإلداري هو مجــال من المجــاالت التي يغطيهــا االبتكــار ( نجم ، )344 :2003 ،

وقد عرف االبتكار اإلداري بأنه التوص ــل إلى المفاهيم الجديدة القابلة للتحويل إلى س ــياس ــات وتنظيمات

وطرق تساهم في تطور األداء في المنظمة ( نجم  ،)345 :2003 ،نالحظ أن هذا المفهوم لم يقتصر
على االبتكار اإلداري بل تعداه ليوض ـ ـ ــح مدى مس ـ ـ ــاهمته في تطوير عملية االبتكار وتنظيمه واجراءات
نقل األفكار الجديدة إلى منتجات ،ومن ثم اإلبداع في إنشاء األسواق الجديدة.

أما (كنيت) فقد عرفه بأنه تبني عملية التغيير في المنظمة والبيئة المحيطة بها  ،حيث أض ـ ــاف

إلى أن االبتكار اإلداري ال يقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر على التغييرات التي تجري داخل المنظمة بل إلى أبعد من ذلك،
حيــث أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلى عمليــة امتــدادهــا حتى البيئــة المحيطــة بــالمنظمــة ،ذلــك أن المنظمــة تعمــل في بيئــة

متســارعة ،فنظام المنظمة يدعى بالنظام المفتوح ،وأشــار( )Fan Don Fanعلى دور اإلفراد والمنظمة

معا في عملية االبتكار ،من خالل تعريفه لالبتكار بأنه تطوير وتطبيق األفكار الجديدة المبدعة من

قبل األفراد الذين يتعلمون مع بعضهم البعض ضمن تنظيم مرتب (قراش. )45 :2007،

إن االبتكار اإلداري يحدث ضــمن النظم االجتماعية ،من خالل االهتمام بمنظمة األعمال بصــفة

عامة والعالقات بص ــفة خاص ــة ،والعالقات بين األعض ــاء التنظيميين ،اقترن االبتكار اإلداري باالبتكار

التقني من خالل تعريف االبتكار اإلداري على انه ابتكار في األداء والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك اإلداري كما في ابتكار
تقنيات جديدة طرائق تدريب حديثة وابتكار الحلول الفريدة لبعض المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانية والمادية .

()Alas & Sun,2008 : 208

وقد أوضـ ـ ــح ( )Daniel Robeyأن أغلب المجاالت التي يشـ ـ ــملها االبتكار التنظيمي من خالل

تعريفه لالبتكار اإلداري بأنه يش ـ ــمل على التغيرات في الهيكل التنظيمي ،وتص ـ ــميم األعمال ،وعمليات
المنظمة ،س ـ ـ ــياس ـ ـ ــات واس ـ ـ ــتراتيجيات جديدة ،ونظم رقابة جديدة...،وغيرها ( حريم ،) 346 : 2004 ،
ويدعم هذا التعريف الذي قدمه تايلور في رؤيته الهندسـ ـ ـ ــية ( )One Best Wayبأن االبتكار اإلداري
هو اإلتيان بالجديد بكل ما يتجاوز الطريقة الواحدة إلى الطرق المتعددة التي تعني إن الفاعلية اإلدارية
لها أكثر من طريقة لتحقيق األهداف اإلدارية بكفاءة عالية ( نجم  )348 :2003 ،والدليل على ذلك

أن بعض الطرق لم توجد حتى اآلن وال يزال على المبتكرين الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إليها ،بما يتجاوز أية طريقة
سـ ـ ـ ـ ــابقة س ـ ـ ـ ـ ـواء في الفاعلية أو في الكفاءة ،وذلك ما أكده( )Davil, et alبأن المهم ليس في االبتكار

المـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أو الحـ ـ ــالي ،ولكن األهم هو كيف يجـ ـ ــب أن تـ ـ ــدير االبتكـ ـ ــار بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ــل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر

(.)Davil, et al,2006: 1
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 .2االبتكار التقني:

يعرف االبتكار التقني أو التكنولوجي وفقا لتقرير المجلس االستشاري المركزي للعلوم والتكنولوجيا

في الواليات المتحدة األمريكية بطرائق متعددة ،ولكن االبتكار أخذ في هذا التقرير معنى عاما مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ار
إلى الخطوات التجارية والصـ ــناعية والفنية ،التي تقود لتسـ ــويق السـ ــلع الجديدة والمصـ ــنعة ،واالسـ ــتعمال

التجاري للتجهيزات والعمليات الفنية الجديدة ،وأكد ذلك ( )West et al, 2008 :6بأنه تحدث تغيرات
بإدخال التقنية الجديدة للمنظمة المتعلقة بنشــاط العمل الرئيس  ،والتي تتضــمن العناصــر األســاســية مثل

المنتجات الجديدة والخدمات وعناص ــر جديدة في العمليات  ،وعرف ( )Dardess, et alاالبتكار بأنه

تق ـ ـ ــديم األفك ـ ـ ــار الج ـ ـ ــديـ ـ ـ ـدة طرق أدوات في أغل ـ ـ ــب األحي ـ ـ ــان على ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل تقني ـ ـ ــات ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة

(.)Dardess, et al,2003:01

بينما عرفه البعض على أن االبتكار في مصـ ـ ـ ـ ــطلحات التكنولوجيا والتقنية يمثل السـ ـ ـ ـ ــلعة ،يمكن

النظر إليها على أنه ابتكار وبش ــكل خاص إذا الحظها الس ــوق على أنها ابتكارية ،وليس ــت المس ــألة في
التغيير التكنولوجي الذي قد يظهر ،فإذا لم يالحظ الزبائن الس ــلعة على أنها جديدة بش ــكل حقيقي فإنها

ال تكون ابتك ــاري ــة ،ويقول (دراكر) أن العم ــل ل ــدي ــه وظيفت ــان شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعيت ــان هم ــا االبتك ــار والتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويق

(الصرن.)30 :2000،

ويالحظ من خالل التعريفات الس ـ ـ ــابقة أنها نظرت إلى االبتكار التقني من وجهة نظر تس ـ ـ ــويقية

وربطت العملية بالزبائن ،فالمهم ليس هو االبتكار التقني وانما هو قبول المسـ ــتهلكين لهذا التغيير اعتبره
جديدا وأشـ ــاروا إلى أن االبتكار التقني هو إنتاج ســـلعة في نهاية المطاف ويتم الحكم عليه بأنه ابتكارية

من قبل السوق.

أما ( )Daftفعرف االبتكار التقني بأنه عملية فعالة من أسـ ـ ـ ـ ــفل ألعلى حيث يتم توليد اإلبداعات

ودعمها من قبل طبقة الموظفين الدنيا ذوي الخبرة الفنية (عبوي )130 : 2006 ،وأشـ ـ ـ ـ ــار ( Daniel

 ) Robeyإلى أن االبتكار التقني هو تطوير منتجات أو خدمات جديدة ،أو تغيرات في التقنيات التي

تس ـ ــتخدمها المنظمة وتغيرات في أس ـ ــاليب إنتاج وادخال األس ـ ــلوب في العمل وغيرها ،ومن ناحية أخرى
يش ـ ـ ــير( )Marquisإلى أن المنظمة تعد مبتكرة ،حينما تعتمد على تقنية جديدة في عمله ،أما قيام باقي

المنظمات بتقليد هذا التغيير نفسه فيعتبره ابتكا ار بالتبني أو تقليدا (حريم.)346 : 2004،

وأشــار( )White, Lueإلى أهم النشــاطات لعملية االبتكار التقني وهي البحث (أســاســي ،تطوير،

هندسي) ،التطبيق(التصنيع) ،االستخدام النهائي(زبائن ،ناتج العملية ،أو المنتج) ،الترابط (جمع المعرفة
الكاملة) ،التعليم ). ) Edquist,2001:09

وفي نفس الس ـ ـ ــياق أش ـ ـ ــار( )Damanpourفي تعريف آخر الى أن االبتكار التقني هو منتجات

جديدة خدمات أو عمليات ترتبط بش ـ ـ ــكل مباش ـ ـ ــر بنش ـ ـ ــاط العمل االبتدائي (كينج ،)216 :2006،وأكد

( ) Beijeذلك في أن االبتكار التقني يكمن أن تعرف كمنتجات جديدة ،عمليات جديدة ،تقنيات جديدة،
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أو تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنه ــا ،وتتفق المنظم ــات لخلق االبتك ــار س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء كعملي ــة ج ــدي ــدة أو تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويق منتج ج ــدي ــد

) ، (Beije,2000:02وقد أوضح أن أغلب االبتكارات التقنية تكون له عالقة باالبتكار في المنظمات،
وأض ـ ـ ــاف ( )Rickneوظائف أخرى تتمثل في خلق رأس المال البش ـ ـ ــري ،وخلق ونش ـ ـ ــر الفرص التقنية
والمنتجات ،وتحسين العالقة بين المنظمات ،وخلق سوق عمالة.

أما ( )Schumpeterفعرف االبتكار التقني بأنه يقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر على المنتجات والعمليات المبتكرة

التي تجد التطبيق في القطاع الخاص ويضمن االبتكار التقني األبعاد اآلتية :

• التغير في الخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص وتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميم الخدمة وطرق اإلنتاج والتقنيات في ذات العالقة مع هدف
االبتكار.

• يتضمن طرق جديدة و معدلة لتلبية حاجات الزبائن.

• ابتكارات إدارية وتنظيمية طرق تنظيم نشاطات جديدة.
• تقديم مهام جديدة ،أهداف واستراتيجيات .

إن وجهة النظر التقليدية لعملية االبتكار مسـ ـ ـ ـ ــتندة على نظرة دفع التقنية كنموذج خطي ،إال أنها

انتقدت من قبل الباحثين نظ ار إلهمال تأثير الزبائن؛ نظرية سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ،فالنموذج الجديد الذي

اقترحه( ،)Kline, Rosenbergلتوطيد العالقات مع الزبون وطلبات الس ـ ــوق ،وقد أجمع الباحثون بأن

عمليــة االبتكــار دينــاميكيــة ال خطيــة ،فــاألفكــار المبتكرة يجــب أن تثبــت فــائــدتهــا إلى الزبــائن داخــل

المنظمة ). (Beije,2000:866-867
 .3االبتكار اإلضافي:

يعرف االبتكار اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــافي بأنه االبتكار الذي يذهب إلى ما وراء الوظائف التقليدية (باس ـ ـ ـ ـ ـ ــردة،
 )130 :2006كأن يقوم محترفو التســ ــويق بتطوير برنامج تس ـ ــويقي بمس ـ ــاعدة الزبائن ،وتعزيز برنامج
خدمة عامة فريدة ،يعد هذان ابتكا ار إض ــافيا ،ويعرفه ( )Damanpourاالبتكار اإلض ــافي أو المس ــاعد

بأنه االبتكارات التي تشـ ـ ــكل حدود البيئة التنظيمية ،والتي تذهب إلى ابعد من الوظائف االبتدائية للعمل

بالمنظمة (كينج  ،)212 :2004،وفي نفس السياق أشار ( )Alas, et alإلى أن االبتكار اإلضافي

هو ابتكارات مس ــاعدة وانها تمتد عبر حدود البيئة التنظيمية وتتجاوز وظائف العمل األس ــاس ــية للمنظمة
( ، )Alas & Sun, 2008:208وأض ــاف ( )Dangayach, et alعلى أن االبتكارات تهدف إلى

تقديم تحس ــينات في المنتجات كخدمات إض ــافية ،لتلبية حاجات الس ــوق واالس ــتعانة بقدرات المنظمة في

مجال البحث والتطوير والتدريب ). ( Dangayach et al, 2005:03

ومما س ـ ـ ـ ــبق نس ـ ـ ـ ــتخلص بأن االبتكارات اإلض ـ ـ ـ ــافية ال تقف عند حدود ما وقفت عنده االبتكارات

اإلدارية في إدخال الجديد على اإلدارة ،والى االبتكارات التقنية التي ركزت على التقنية والجديد فيها،
بل إلى أبعد من ذلك كله ،وهي تعد مواص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة لذلك من خالل المحافظة على الزبون وض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان تقديم

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلع والخدمات بالطريقة الجيدة التي تجعل الزبون ارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا ومتفاعال مع المنظمة ،وتعتمد عليها
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المنظمة في االستفادة مـن آرائهم ،والعمل على تقديمها من خالل تجاوز الوظائف التقليدية لإلدارة ،فكل

الخدمات اإلضافية هي التي تحدد الميزة التنافسية للمنظمة وتضمن زيادة رأسمالها.
المبحث الثالث

االستراتيجية الوطنية للتصدير
اعتمد الباحث في هذا المبحث على ورقة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجابة األولية التي قام بإعدادها مركز التجارة

الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينية (بال تريد) ،وذلك في عام  ،2012ليتم اعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية العليا ،والفريق

الوطني ،لإلعداد لالس ـ ـ ـ ــتراتيجية الوطنية للتص ـ ـ ـ ــدير حيث اس ـ ـ ـ ــتخدم الباحث جميع المعلومات والبيانات

المقدمة فيها .

حيث تمثل االسـ ــتراتيجية الوطنية للتصـ ــدير خريطة الطريق لتعزيز القدرة التنافسـ ــية للتصـ ــدير ،و

تطوير القدرات التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديرية المحتملة ،في محاولة لمعال جة العجز التجاري الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطيني الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخم،

واالعتماد الكبير على سوق واحدة للتصدير ،إضافة الى أن التنفيذ الفعال لالستراتيجية من قبل السلطة
الوطنية الفلســطينية ،والقطاع الخاص ســيؤدي للحد من اعتماد االقتصــاد الفلســطيني على المســاعدات

الخــارجيــة ،وخلق فرص عمــل وزيــادة النــاتج المحلي االجمــالي للفرد ،والــذي بــدوره سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف يعمــل على
تحسين سبل العيش للمواطن الفلسطيني و خاصة النساء والشباب.

وتأتي االس ـ ـ ـ ــتراتيجية الوطنية للتص ـ ـ ـ ــدير ض ـ ـ ـ ــمن برنامج تعزيز القدرة التنافس ـ ـ ـ ــية ،وتنويع التجارة

للمنتجات الفلسطينية و الممولة من االتحاد االوروبي ،و الذي يأتي في إطار بناء االقتصاد الفل سطيني
والذي يعتمد على رسم السياسات االقتصادية المناسبة التي تهدف الى تنمية اقتصادية مستدامة

أوالً  :الرؤية واألهداف االستراتيجية
سـ ـ ــيتم عرض التوجه األولي لالسـ ـ ــتراتيجية الوطنية للتصـ ـ ــدير لفلسـ ـ ــطين والتي تتكون من الرؤية

المبدئية واألهداف االستراتيجية الشاملة.

 .1رؤية االستراتيجية الوطنية للتصدير
تم اعتماد الرؤية التالية لتوجيه عملية وضع االستراتيجية الوطنية للتصدير:

" ازدهار تقوده الصادرات ،صنع في فلسطين "

تحاول هذه الرؤية تحديد االتجاه الوطني الش ــامل الس ــتراتيجية التص ــدير ويجس ــد روح اس ــتراتيجية

التصدير بطريقة مركبة .ومع ذلك ،فإن هذه الرؤية وحدها ال تكفي لتوجيه االستراتيجية حيث يتم تدعيم
هذه الرؤية من قبل أربعة أهداف استراتيجية وطنية عريضة.
 .2األهداف االستراتيجية

تهدف أهداف االس ـ ـ ــتراتيجية الوطنية إلى تحديد التوجهات الرئيس ـ ـ ــية التي س ـ ـ ــتوجه عملية وض ـ ـ ــع

االس ـ ــتراتيجية الوطنية للتص ـ ــدير  .NESاألهداف االس ـ ــتراتيجية المبدئية المتفق عليها واس ـ ــعة بما يكفي
لتشمل أهداف وأنشطة استراتيجية وظيفية أكثر تفصيال للقطاعات.
37

قامت الجهات المعنية بتعريف األهداف االستراتيجية المبدئية الرئيسية التالية:
أ.

لتعزيز بيئة أعمال ديناميكية مكنتها الســياسـات والبيئة التنظيمية من دعم االبتكار واالســتثمار

في قطاا التصدير ،االبتكار واالســتثمار هما متطلبات رئيســية لقطاع تصــدير ناجح يفتقر إليهما
القتصـ ــاد الفلسـ ــطيني ،وقد أدت بيئة األعمال المرهقة في فلسـ ــطين ،باإلضـ ــافة إلى صـ ــغر حجم

الس ـ ـ ــوق المحلي ،إلى األثر الص ـ ـ ــافي لالعتماد المفرط على الس ـ ـ ــوق المحلية من قبل الش ـ ـ ــركات
الفلسـ ــطينية ،والنقص الكلي في االبتكار في االقتصـ ــاد ،عانى االسـ ــتثمار أيضـ ــا بسـ ــبب العواقب
السلبية لنظام اإلغالق ،وأيضا بسبب المخاوف األمنية الجارية في المنطقة واللتين أثرت كالهما

على المسـ ـ ــتثمرين ،تفتقر المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الفلسـ ـ ــطينية في جميع المجاالت ،لرأس المال التشـ ـ ــغيلي

واالسـ ــتثماري ،سـ ــيهدف الهدف االسـ ــتراتيجي هذا إلى تحسـ ــين الوضـ ــع الحالي من خالل الجهود
المش ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة في تقليل األعباء التنظيمية على الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات ،وبالوقت نفس ـ ـ ـ ـ ـ ــه تحفيز تدفق التمويل

ب.

والستثمار والتكنولوجيا إلى فلسطين.

من أجل بناء قدرات القطاعات المصـــــــدرة لتقوم بتنوا األســـــــواق العالمية واختراقها ،يركز هذا
الهدف االس ــتراتيجي على بناء القدرات في الش ــركات الفلس ــطينية ،لمس ــاعدتها في اختراق أسـ ـواق
ج ــدي ــدة ،وادارة الت ازم ــاته ــا تج ــاه العمالء بطريق ــة موثوق ــة وب ــال ــذات من حي ــث جودة المنتج ــات
ومســتويات التوريد .كما أبرزه تحليل التجارة لمركز التجارة الدولي ،فإن الشــركات الفلســطينية التي
كــانــت قــادرة على التصــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير ،وعلى الرغم من بيئــة األعمــال غير المواتيــة ،تعــاني من التعــب

وض ـ ـ ــعف الخبرة خالل س ـ ـ ــنوات قليلة .وذلك نتيجة لبيئة األعمال المليئة بالتحديات ،فض ـ ـ ــال عن

التحديات في مجال القدرات التي تواجهها الشـ ـ ـ ـ ـ ــركات الفلسـ ـ ـ ـ ـ ــطينية على جبهات متعددة – على

سـ ـ ــبيل المثال ال الحصـ ـ ــر :إدارة الجودة ،وادارة األعمال ،وتنويع القدرات ،وعلى الرغم من أن
التحسينات في بيئة األعمال والبيئة التنظيمية (التي تم تناولها بالهدف االستراتيجي رقم أ) ستقلل

من األعباء التنظيمية وتكاليف ممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األعمال للمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرين ،فإن هذا وحده ال يكفي لزيادة
معدالت الص ـ ـ ـ ــمود .المطلوب هو تحس ـ ـ ـ ــينات بقدرات الجهات المعنية على عدة أبعاد على طول

س ــلس ــلة القيمة التص ــديرية .س ــتس ــهل االس ــتراتيجية الوطنية للتص ــدير  NESهذه التحس ــينات من
خالل أنشطة هادفة على الصعيد الوطني و على صعيد القطاعات.

ج .من أجل تحقيق أكبر قدر من مســــــاهمة الصــــــادرات في التنمية االجتماعية واالقتصــــــادية من
خالل تعزيز تنافسية الصادرات .سيضمن هذا الهدف االستراتيجي بأن التنافسية لصادرات التي
ازدادت تسير جنبا إلى جنب مع المنافع االجتماعية واالقتصادية التي تحققت لقطاع عريض من

المجموعات في فلس ـ ـ ـ ــطين ،بما في ذلك النس ـ ـ ـ ــاء والش ـ ـ ـ ــباب تأتي فلس ـ ـ ـ ــطين ،فيما يتعلق بالتنمية
البشـ ـ ـرية ،بالمرتبة  114من بين  187اقتص ـ ــادا مما يجعلها أقل من المعدل بالمنطقة .تم تحديد

متطلبات الجهود في مجال التمييز اإليجابي لصالح النساء والشباب الفلسطيني .تمتلك قطاعات
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المنتجات المختارة وخاص ـ ـ ـ ـ ــة زيت الزيتون ،وتكنولوجيا المعلومات واالتص ـ ـ ـ ـ ــاالت إمكانيات كبيرة

لزيادة مشــاركة النســاء والشــباب ،ودمجهم في االقتصــاد الفلســطيني ،ســتشــدد االســتراتيجية الوطنية

للتص ـ ــدير ( )NESعلى إدماج الفئات المهمش ـ ــة في س ـ ــلس ـ ــلة القيمة التص ـ ــديرية على المس ـ ــتوى
الوطني ومستوى القطاعات ،وكذلك ضمان التوزيع العادل للفوائد المترجمة من نمو الصادرات

د .لبناء وترويج صـــــــورة فلســـــــطين كمورد للمنتجات والخدمات ذات القيمة المضـــــــافة والجودة.
س ـ ــيؤدي هذا الهدف االس ـ ــتراتيجي إلى تطوير ونش ـ ــر العالمة التجارية الفلس ـ ــطينية ،المعترف بها
دوليا للمنتجات والخدمات ذات الجودة والقيمة المضافة ،والتنويع ،والمعايير األخالقية بالتصنيع.

بعض األمثلـة على ذلـك نجـده في قطـاع الزيتون ،حيـث انضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مزيج من الجمـاعـات المنظمـة
والمنتجــة إلى التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويق والعالمــات التجــاريــة في الخــارج ممــا أدى إلى اختراق نــاجح للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
والحصول على حصة فيه ،باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المصدرين الفلسطينيين االستفادة من

رأس المال السـ ـ ــياسـ ـ ــي الكبير التي تمتلكه فلسـ ـ ــطين داخل األس ـ ـ ـواق العالمية وخاصـ ـ ــة في العالم
العربي ،لتس ـ ـ ـ ــهيل دخول منتجاتها إلى األسـ ـ ـ ـ ـواق ،ومع ذلك ال بد من توخي الحذر لض ـ ـ ـ ــمان أن

تطوير العالمة التجارية يتم بناؤه على المبادت األسـاســية للقيمة المضــافة والجودة ،ســيضــمن هذا

حص ـ ــة بالس ـ ــوق على المدى الطويل من الممكن الحفام عليها للمنتجات والخدمات الفلس ـ ــطينية.

س ـ ــتض ـ ــمن االس ـ ــتراتيجية الوطنية للتص ـ ــدير ( )NESمن خالل بعض األنش ـ ــطة المس ـ ــتهدفة بأن
تطوير العالمة التجارية وترويجها قائم سواء على األصعدة الوطنية أو على صعيد القطاعات.

ثانياً :اختيار القطاعات ذات األولوية

من أهم القضــايا التي تواجه االقتصــاد الفلســطيني هي الحاجة إلى إصــالح أدائه ليصــبح مســتواه

مثلما كان قبل العام  ،2000وذلك بتخفيض العجز التجاري الض ــخم ،واالعتماد المفرط على االقتص ــاد
االس ـ ـ ـ ـرائيلي للتصـ ـ ـ ــدير مخفضـ ـ ـ ــا بذلك اعتماد فلسـ ـ ـ ــطين على الدعم األجنبي ،وبالمقابل ازدياد التبادل
األجنبي ،ومكافحة معدل البطالة الخارج عن الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيطرة  ،ورفع معدل الدخل الفردي من الناتج المحلي

اإلجمالي ،وبش ــكل عام ،هناك حاجة متزايدة إلى إعادة هيكلة اقتص ــاد متقلص ومجزء عبر تناول القيود
المفروضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة على القدرات اإلنتاجية وحركة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلع ،وذلك بتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين بيئة تمكين األعمال ،تقوم تلك

التحديات بتوجيه األهداف االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجية لالسـ ـ ـ ـ ــتراتيجية الوطنية للتصـ ـ ـ ـ ــدير ،التي تلبي بدورها اختيار

القطاعات ذات األولوية .تم اختيار القطاعات ذات األولوية استنادا إلى قدرتها على المساهمة في الحد
من العجز التجاري ،وخلق فرص العمل من خالل أدائها التجاري الحالي والمحتمل.

 .1المنهجية

حدد اختيار القطاعات معايير محددة مثل األداء التجاري ،وتوس ــيع األسـ ـواق الخارجية ،وتنوعها،
وامكانات لتوليد فرص العمل ،والمكاس ـ ـ ـ ــب األجنبية ،اس ـ ـ ـ ــتخدمت منهجية مركز التجارة الدولي المعايير

األولية لالختيار المسبق للقطاعات:
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أ .األداء التجاري بما في ذلك ديناميكيات التصدير وديناميكيات الطلب العالمي لمنتج معين.

ب .شروط التوريد المحلية مثل قدرات اإلنتاج.

ج .األثر االجتماعي-االقتصادي لمعدل العمالة الحالية.

د.

أثر التنمية ،فيما يتعلق بدعم االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار والجهات المانحة والحكومة .تجمع تلك المص ـ ـ ـ ـ ـ ــافي

األربع األســاســية بين عدة مؤش ـرات كمية تجارية واقتصــادية باإلضــافة إلى معلومات نوعية المســتمدة

من البحوث المكتبية ،ومشــاورات الجهات المعنية ،والمقابالت ،والد ارســات المتوفرة ،اســتنادا إلى قائمة

القطاعات المحددة مس ـ ـ ــبقا ،تقوم الجهات المعنية في االس ـ ـ ــتراتيجية الوطنية للتص ـ ـ ــدير بتعريف وتقييم
وتطبيق معايير أخرى الختيار القطاعات.

اسـ ـ ـ ــتخدام مزيج من التحليالت الكمية والنوعية يسـ ـ ـ ــمح باختيار متوازن لقطاعات سـ ـ ـ ــلع وخدمات

عالية األداء ،بل وأيض ــا القطاعات ذات اإلمكانات المس ــتقبلية الناش ــئة ،وفي نهاية المطاف ،تم اختيار
القطاعات ذات األولوية اسـ ـ ـ ــتنادا إلى مسـ ـ ـ ــاهمتها المحتملة في رؤية االسـ ـ ـ ــتراتيجية الوطنية للتص ـ ـ ـ ـدير
واألهداف االستراتيجية.

االختيار النهائي للقطاعات ذات األولوية ال يعني أن القطاعات األخرى في فلس ــطين لن تس ــتفيد

من االسـ ــتراتيجية الوطنية للتصـ ــدير .في الواقع ،فإن االسـ ــتراتيجية الوطنية للتصـ ــدير لفلسـ ــطين أيضـ ــا

تتألف من اسـ ـ ـ ــتراتيجيات وظيفية للقطاعات تتناول المعلومات التجارية وتسـ ـ ـ ــهيل التجارة واللوجسـ ـ ـ ــتيات

وادارة الجودة وامكانية الحصول على التمويل.

 .2االختيار المسبق للقطاعات

تم االختيار المســبق للقطاعات في فلســطين اســتنادا إلى أداء التصــدير الحالي للمنتجات الفلســطينية في
األسـ ـواق الدولية .من حيث قيمة الص ــادرات وحص ــتها من إجمالي الص ــادرات خالل الفترة من -2008

 .2010يبين الشكل ( )4أداء القطاعات الرئيسية وفقا لإلحصاءات الوطنية:

القطاعات التي عرضـ ــت في الشـ ــكل ( )4هي القطاعات التي أثبتت قدرتها على التصـ ــدير والتي يمكن
اعتبار بأن لديها إمكانيات أكبر للتصدير مستقبال.
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الشكل رقم ( : )4قطاعات التصدير الرئيسية الفلسطينية بناء على أفضل  20منتجا

نسبة المساهمةالمصدر( الجهاز المركزي لإلحصاء )2010 – 2008 ، PCBS

قائمة القطاعات ذات األولوية المحتملة كانت قد ُعدلت استنادا إلى تحليالت أداء الصادرات من
حيث الطلب الدولي ونمو الواردات العالمية ومش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة ونمو األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواق اإلقليمية المغرية في الواردات

العالمية وميزة متوسط التعرفة الجمركية في فلسطين.

الجدول رقم ( :)1جدول التصدير المحتمل – أفضل  20منتج

الرقم

جدول

احتمالية

المنتج

التصدير

جدول الطلب
العالمي

جدول األداء
العالمي

الصلة :الحصة
بإجمالي

الصادرات

.1

النف الحديد أو الفوالذ

75

81

68

7

.2

مخلوط دواء (ليس  )3006 ،3005 ،3002ليس جرعة

73

58

87

1

.3

دواعم فرشات ،فرشات ،لحف

71

60

83

5

.4

أحذية

71

65

78

1

.5

مواد تغليف خشب

69

57

81

4

.6

ألواح حديد/فوالذ

68

66

69

0

.7

الزنجبيل والزعفران والكركم والزعتر وأوراق الغار والكاري

66

64

68

0

.8

األحذية ،الجلد العلوي

65

68

62

1

.9

نعل الحذاء ،أعلى المطاط ليس مثبتا للنعل وليس مركبا

65

53

76

4

.10

النقانق ومنتجات مشابهة من اللحوم ،األحشاء الداخلية

65

59

70

1

.11

خام وتركيز الحديد بما في ذلك بيريت الحديد
الدهون الحيوانية الثابتة والزيوت ومشتقاتها

65

88

41

0

63

65

62

2

.13

الخض اروات المحفوظة الغير مالئمة لالستعمال الفوري

63

51

75

1

.14

التماثيل الجاهزة/حجر البناء ومكعبات الفسيفساء والحبيبات

63

53

73

24

.15

منتجات التغليف البالستيكية أو موقفات اإلغالق واألغطية

63

67

58

5

.12

41

الرقم

جدول

احتمالية

المنتج

التصدير

جدول الطلب
العالمي

جدول األداء
العالمي

الصلة :الحصة
بإجمالي

الصادرات

.16

الرخام والحجر الجيري

62

60

64

0

.17

النقل (اإلشارات)

62

56

68

0

.18

الخيار والبصل المحفوم بالخل

62

55

69

0

.19

أثاث ومنتجات أخرى

62

74

49

4

61

44

79

3

.20

زيت الزيتون ومشتقاته

المصدر( حسابات  ITCبناء على إحصائيات ) 2009- 2007 ،UN COMTRADE
استنادا إلى قطاعات التصدير أعاله وجدول احتمالية التصدير ،فإن القطاعات األفضل أداء في

فلس ــطين )1 :المعادن الخردة  )2الحجر والرخام  )3األثاث (الخش ــب ،المعدن الفرش ــات)  )4األدوية
)5

البالسـ ـ ـ ـ ــتيك )6 ،األحذية والجلود  )7الخشـ ـ ـ ـ ــب  )8زيت الزيتون  )9منتجات صـ ـ ـ ـ ــناعة األغذية

الزراعية (الفواكه والخضروات ،والنقانق والتوابل).

تم تقييم االختيار األول هذا لقطاعات المنتجات على أسـ ـ ـ ـ ــاس مؤشـ ـ ـ ـ ــر الميزة النسـ ـ ـ ـ ــبية الظاهرة،

يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى تقييم النتائج والكفاءات لقيمة ما تزيد عن  ،1إلى أن الدولة تتمتع بميزة نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية في هذا

القطاع ،تبين اس ـ ـ ــتخدام الميزة النس ـ ـ ــبية أن زيت الزيتون يبرز باعتباره س ـ ـ ــلعة تص ـ ـ ــدير أكثر تنافس ـ ـ ــية

والقطاع الذي يتباهى به في فلسـ ـ ــطين ،أداؤه القوي للتصـ ـ ــدير يجعله أفضـ ـ ــل من فئة المنتجات الزراعية

الغذائية.

حسب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشكل ( ،)5بين  ،2010-2008فإن القطاعات المنتجة واألكثر قدرة على المنافسة:

 )1زيــت الزيتون )2 ،الحجر والرخــام )3 ،األثــاث؛  )4األحــذيــة؛  )5الجلود؛  )6ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــاعــة األغــذيــة

الزراعية و  )7األدوية ،التي زادت فعال "ميزتها النسبية " خالل الفترة . 2004-2002

الشكل( :)5الميزة النسبية الظاهرة للصادرات الرئيسية

المصدر :مركز التجارة الدولي/الجهاز المركزي لإلحصاء ITC/PCBS
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تؤكد الميزة النسبية الظاهرة أن فلسطين تضم بعض التخصص في قطاعات محددة ،ولكن أيضا

أنها في بعض الحاالت قد زادت قدرتها على المنافسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقارنة بغيرها من البلدان المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة .نظ ار
لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام المنخفض الحـالي من القـدرة اإلنتـاجيـة في بعض تلـك القطـاعـات المتميزة (،)%40-35
يظهر أن اإلنتاج قادر على تلبية تزايد الطلب العالمي ،الذي جنبا إلى جنب مع الميزة التنافســية القائمة

قد يوحي بأن تلك هي القطاعات لديها إمكانيات تصديرية عالية .

الخطوة األخيرة لصـ ـ ـ ـ ــقل االختيار كانت إجراء تقييم ل)ثار االجتماعية – االقتصـ ـ ـ ـ ــادية ،أخذ هذا

التقييم في االعتبار االحتياجات االجتماعية للقطاعات بغية تحديد األولويات اسـ ـ ــتنادا إلى عوامل أخرى

والتي هي بيانات اقتص ـ ــادية بحتة ،يتم تقييم تأثير التنمية االجتماعية-االقتص ـ ــادية بإجراء تقدير تقريبي

للعمالة الحالية ،وفرص العمل للمرأة ،وعدد وحجم المشاريع في القطاع ،ونسبة مساهمة هذا القطاع في

الناتج المحلي اإلجمالي.

قد تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تقلص العمالة في القطاعات الصناعية على مدى السنوات العشر

الماض ــية بنس ــبة كبيرة لفقدان فرص العمل ،ال س ــيما بعد االنتفاض ــة الثانية ،فعلى س ــبيل المثال خس ــر
قطاع األحذية حوالي  %75من الوظائف جزئيا للمنافسة الصينية ،ولكن أيضا نتيجة لتقلص االقتصاد

بسبب القيود واالضطراب السياسي .من بين القطاعات الذي هو جزء أساسي من االستراتيجية الوطنية

للتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير والــذي تتركز معظم الوظــائف فيهــا هو قطــاع الحجر والرخــام حيــث هنــاك  15000إلى

 20000وظيفة مباشـ ـرة ،في حين أن قطاعي ص ــناعة األغذية الزراعية واألثاث يقدم كل منهما ما بين
 8000إلى  10000فرصــة عمل مباش ـرة .ومن القطاعات المهمة أيضــا ،هو قطاع النســيج الذي يوفر

نحو  5000وظيفة مباشـ ـ ـ ـرة ،وأما قطاع زيت الزيتون وعلى الرغم من قلة وظائف التص ـ ـ ــنيع فيه ،يوفر

س ـ ـ ــبل العيش ألكثر من  100000أسـ ـ ـ ـرة  ،ويخلق فرص عمل موس ـ ـ ــمية كثيرة ،األمر الذي يجعله من

القطاعات المهمة جدا من وجهة النظر االجتماعية واالقتصادية ،إلى جانب الحجر والرخام والصناعات

الزراعيـة-الغـذائيـة ،األثـاث والمنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجـات .من بين الخـدمـات الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاحـة التي تؤمن  15000وظيفة
وتكنولوجيا المعلومات واالتص ـ ـ ـ ـ ــاالت حوالي  5200وظيفة .قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتص ـ ـ ـ ـ ــاالت

وحده يساهم بنسبة  %5من إجمالي الناتج المحلي في فلسطين.

ونتيجة لذلك ،تقاس بأرقام العمالة الحالية ،القطاعات التي لها أثر اقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي اجتماعي عالي

هي )1 :الحجر والرخام  )2األثاث  )3زيت الزيتون  )4صناعة األغذية الزراعية  )5السياحة .بالنسبة
للقطاعات التي لها تأثير معتدل )1 :تكنولوجيا المعلومات واالتص ـ ــاالت  )2الغزل والنسـ ـ ــيج وأخي ار تلك

لها تأثير المنخفض )1 :األحذية والجلود  )2األدوية  )3الحرف اليدوية  )4المعدنية.
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 .3القطاعات المحددة مسبقاً التي يتم تقييمها من الجهات المعنية باالستراتيجية الوطنية للتصدير
من خالل معايير األداء التجاري والقدرة التنافسية واألثر االجتماعي-االقتصادي ،يستخدم الفريق

الوطني إلعداد االستراتيجية الوطنية للتصدير المعايير النوعية التالية لعمل االختيار النهائي للقطاعات
ذات األولوية:

أ -احتمالية القيمة المضافة

ب -نطاق تنويع األسواق

ج -مجال االندماج في سالسل القيمة العالمية

د -نطاق تكامل وتعزيز االقتصـ ــاد الفلسـ ــطيني .واعتبرت تلك المعايير النوعية اإلضـ ــافية ذات
صــلة ال ســيما لفلســطين ،واســتخدمت لتحقيق إمكانيات القطاعات المحتملة في المنظور،

والتقرب إلى االحتمــاالت من زوايــا مختلفــة قليال اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنــادا إلى الخبرة المعرفــة بــاألعمــال

التجارية للجهات المعنية العامة والخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة .ويعرض الش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل رقم ( )6ترتيب القطاعات
نتيجة للمشاورات التي أجراها الفريق الوطني إلعداد االستراتيجية الوطنية للتصدير.
الشكل رقم ( :)6المعايير النوعية المستخدمة في اختيار القطاا
المعدل

الحجر والرخام

المنتجات الزراعية

النسيج والمالبس

األدوية

األحذية والجلود

األثاث

الذهب والمجوهرات

المعادن

البالستيك

 -4تلخيص االختيار:

المصدر( بالتريد )2012 ،

ويلخص الجدول ( )2نتائج التقييم للقطاعات ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المحاور األربعة المذكورة أعاله .تم ترتيب

القطاعات التي وض ـ ــعت في الجدول وفقا ألدائها التص ـ ــديري ،والقدرة التنافس ـ ــية والمس ـ ــاهمة االجتماعية
واالقتصادية والمعايير النوعية اإلضافية المشار إليها أعاله.
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استنادا إلى تحليالت األداء التصديري ،والمزايا النسبية والتنافسية ،فضال عن اآلثار االجتماعية

واالقتصادية ،ومعايير النوعية اإلضافية التي تبقيها الجهات المعنية في االستراتيجية الوطنية للتصدير،
فقد تم اختيار القطاعات التالية ذات األولوية من قبل االستراتيجية الوطنية للتصدير فلسطين :
الجدول ()2

القطاعات ذات االولية
القطاعات ذات األولوية باالستراتيجية الوطنية للتصدير
قطاعات المنتجات
 .1الحجر والرخام
 .2زيت الزيتون

 .3الصناعات الغذائية (اللحوم المصنعة والتوابل)
 .4النسيج والمالبس
 .5األحذية والجلود
وبناء على البيانات المتوفرة من اتحاد الصــناعات الفلســطينية حول القطاعات المصــدرة والعاملة في

قطاا غزة تبين انها أربع قطاعات وهي :
 .1النسيج والمالبس .
 .2االحذية والجلود .

 .3الصناعات الغذائية .
 .4األثاث .
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الفصل الثالث
الدراسات السـابقة
 احملالل االلل  :اتصخط ط االارتات جي .
 احملالل اتثعني  :االبصكعل اتصنظ ةي .
 احملالل اتثعتث  :اتصخط ط االارتات جي لعالتصه بعالبصكعل اتصنظ ةي.

مقـدمة :

يزخر األدب اإلداري بالعديد من الد ارس ــات التي تناولت موض ــوع التخطيط االس ــتراتيجي ،والذي

تزايد اس ـ ـ ـ ــتخدامه كمفهوم ض ـ ـ ـ ــمن المفاهيم اإلدارية الحديثة التي يجب على المنظمات اس ـ ـ ـ ــتخدامها
وتطبيقها في عملها اإلداري ،إذا ما أرادت أن تحقق أهدافها وتض ـ ــمن اس ـ ــتم ارريتها ،وكذلك موض ـ ــوع

االبتكار التنظيمي  ،والذي أص ــبح لزاما على المنظمات أن تقوم بتطوير منهجية واض ــحة متعلمة ذات

معرفة ،ومتكاملة لتطوير ،وتنويع منتجاتها للوصول للميزة التنافسية في المجاالت المختلفة.

وقد تناول الباحث في هذا الفص ــل بعض الد ارس ــات التي تمكننا من الحص ــول عليها ومراجعتها

والتي تتعلق بموضوع الد ارسة الحالية ،وقد قسم الباحث الدراسات السابقة إلى ثالثة محاور كما يلي:
 المحور األول :الدراسات التي تناولت التخطيط االستراتيجي . -المحور الثاني :الدراسات التي تناولت االبتكار التنظيمي .

 المحور الثالث :الدراسات التي تناولت التخطيط االستراتيجي مع االبتكار التنظيمي .وتم عرضــها وفقا للتدرج التاريخي من األحدث لألقدم ،وفيما يلي ملخص لتلك الد ارســات مصــنفة على

النحو التالي:

المحور االول  :الدراسات التي تناولت التخطيط االستراتيجي .

 .1دراسة ( جرار  ،ودويكات ) 2013 ،

بعنوان  :قياس العالقة بين مقومات التخطيط االســــــتراتيجي والتميز باألداء في مصــــــانع األدوية

الفلسطينية دراسة تحليلية من وجهة نظر المديرين االستراتيجيين

يهدف البحث الى قياس العالقة بين التخطيط االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجي والتميز باألداء بشـ ـ ـ ـ ــقيه النوعي
والكمي في قطاع الص ــناعات الدوائية الفلس ــطيني  ،ولتحقيق هذا الهدف تم اس ــتخدام المنهج الوص ــفي

التحليلي من خالل اس ـ ــتبانة اش ـ ــتقت متغيراتها بعد مراجعة معمقة لألدبيات ذات العالقة ،اس ـ ــتهدفت

الد ارســة المديرين االســتراتيجيين في قطاع الصــناعات الدوائي وهم ( مجلس اإلدارة ،المديرين العامين،
المديرين التخص ـصــيين ) كونهم األكثر ارتباطا بالقضــايا االســتراتيجية في الشــركات .وزعت االســتبانة
على المديرين االسـ ــتراتيجيين كافة وعددهم ) ، (78اسـ ــترد منها ) (56اسـ ــتبانة بواقع(  ) 72 %من

المجتمع المبحوث ،أظهرت النتائج:

 أن هناك أث ار ايجابيا لمقومات التخطيط االســتراتيجي على عناصــر التميز باألداء النوعي من
حيث رضا الزبائن ،رضا العاملين ورضا المجتمع.
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 .2دراسة ) ) Arasa, K'Obonyo, 2012

The Relationship between Strategic Planning and Firm Performance

بعنوان  :العالقة بين التخطيط االستراتيجي واالداء في الشركات

هدفت هذه الد ارس ـ ــة الى البحث في العالقة بين التخطيط االس ـ ــتراتيجي وأداء الش ـ ــركات حيث إن

المنظمات من القطاعين الخاص والعام وعلى نحو متزايد تتبني ممارس ـ ــة التخطيط االس ـ ــتراتيجي ،وذلك

ألن هذا سوف يترجم إلى تحسين األداء ،وقد ركزت الدراسات السابقة أساسا على العالقة المباشرة بين

التخطيط االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي واألداء ولم يعط اهتمــامــا للخطوات المحــددة التي تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل عمليــة التخطيط

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي ،إن الطريقــة والمــدى الــذي يمــارس بهمــا كــل خطوة من الخطوات لهــا آثــار على نتــائج
التخطيط االستراتيجي المتوقعة ،وتناولت هذه الدراسة العالقة بين التخطيط االستراتيجي وأداء الشركات

مع إيالء اهتماما لخطوات التخطيط االستراتيجي ونتج عن الدراسة االتي:
 وجود عالقة قوية بين التخطيط االستراتيجي وأداء الشركات.

 إن كل خطوات التخطيط االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي ( تحديد الغرض للش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة والمس ـ ـ ـ ـ ـ ــح البيئي من بيئة
األعمال ،وتحديد القضـ ـ ـ ــايا االسـ ـ ـ ــتراتيجية للشـ ـ ـ ــركة ،واختيار االسـ ـ ـ ــتراتيجية واقامة نظم التنفيذ
والتقييم والمراقبة ) تكون متصلة بشكل إيجابي ألداء الشركة.

 .3دراسة (شراب ) 2011 ،

بعنوان :التخطيط االستراتيجي وعالقته بالميزة التنافسية :
هدفت هذه الد ارسـ ـ ــة إلى تعرف واقع ممارسـ ـ ــة التخطيط االسـ ـ ــتراتيجي ،وعالقته بالميزة التنافسـ ـ ــية

لشركات توزيع األدوية في محافظات غزة ،وانها تقوم بممارسة التخطيط االستراتيجي من خالل ممارسة

المراحل األساسية له وهي :التحليل االستراتيجي للبيئة ( تحليل البيئة الداخلية وتحليل البيئة الخارجية )

 ،وتوفر عناصــر التخطيط االســتراتيجي ( الرســالة ،األهداف الرئيســة ،الخطط والس ـياســات والبرامج ) ،
كما أظهرت النتائج :

 أن هذه الشركات تعتمد على التمايز و اإلبداع والتكلفة األقل في تحقيق الميزة التنافسية لها .

 وأظهرت أيضـ ـ ــا وجود عالقة بين التحليل االسـ ـ ــتراتيجي للبيئة وتحقيق الميزة التنافسـ ـ ــية ،ووجود
عالقة بين توفر عناص ـ ــر التخطيط االس ـ ــتراتيجي ( رس ـ ــالة ،أهداف رئيس ـ ــة ،خطط وسـ ـ ـياس ـ ــات
وبرامج ) وتحقيق الميزة التنافسية.

 وجود عالقة بين ممارسة التخطيط االستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية المتمثلة في ( التمايز،
اإلبداع ،التكلفة األقل ) للشركات موضوع الدراسة .
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 .4دراسة ( جواهر ) 2011 ،

بعنوان  :واقع التخطيط االســتراتيجي في المؤســســات الصــغيرة والمتوســطة دراســة حالة مؤســســة

 WOUROUDلصناعة العطور  -الوادي

ته ــدف ه ــذه ال ــد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الى الوقوف على واقع التخطيط االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي حي ــث يع ــد التخطيط

االســتراتيجي مطلبا أســاســيا لتحقيق أهداف المؤس ـســة ،إذ يعمل على ربطها مع محيطها مما يســاعدها
على اختيار االس ــتراتيجيات المناس ــبة للتعامل مع تغيرات المحيط وتعقيداته ،وبذلك فهو يعتبر من بين

أهم العوامل المهمة لنجاحها ،وقد ارتبطت التطبيقات األولى له بالمؤسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات الكبيرة التي لديها
امكانيات تمكنها من اعتماده في إدارتها ،إال أنه إلى جانب هذه المؤسـ ـس ــات الكبيرة ينش ــط العديد من

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أثبت دورها في تحقيق التنمية االقتصادية لمختلف الدول.

لكن يبقى ضمان نمو واستم اررية هذا النوع من المؤسسات مرتبطا إلى حد كبير ،بمدى تطبيقها

للتخطيط االس ـ ــتراتيجي في إدارتها ،رغم خص ـ ــوص ـ ــياتها وامكانياتها المحدودة ،والتي تعيقها في أغلب

األحيان ،وهو ما تم الوقوف عليه من خالل د ارس ــة واقع التخطيط االس ــتراتيجي ،وتحديد أهم معوقاته

على مس ـ ــتوى مؤسـ ـ ـس ـ ــة ورود لص ـ ــناعة العطور ،وكذا عينة من المؤسـ ـ ـس ـ ــات الص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة

المتواجدة بوالية الوادي ،والتي أكدت على غياب شـ ـ ــبه تام للتخطيط االسـ ـ ــتراتيجي في إدارتها على
الرغم من وجود م ص م ناجحة مثل المؤسسة محل الدراسة.

 .5دراسة ( صيام ) 2010،

عنوان الدراســة  :تطبيق التخطيط االســتراتيجي وعالقته ب داء المؤســســات األهلية النســوية في قطاا

غزة

قامت الباحثة بدراسة تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقته بأداء المؤسسات األهلية النسوية في
قطاع غزة ،وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة وأسلوب الحصر الشامل لمجتمع

الد ارس ـ ــة ،وقد قامت الباحثة بجمع البيانات الالزمة لهذه الد ارس ـ ــة عن طريق اس ـ ــتبانة أعدت خصـ ـ ـيص ـ ــا
لذلك ،باإلض ــافة إلى إجراء عدة مقابالت ،وأيض ــا قامت بعمل مجموعة مركزة  ،وخلص ــت الد ارس ــة إلى

مجموعة من النتائج أهمها:

 أنــه توجــد عالق ـة إيجــابي ـة بين كــل من (دعم اإلدارة العلي ـا للتخطيط االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي ،والتحلي ـل
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي للبيئة ،و وجود توجهات اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية "رؤية ورسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة وأهداف" ،ووجود خطة

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية ،وتنفيذ الخطة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية ،ومتابعة وتقييم الخطة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية) وبين أداء

المؤسسات األهلية النسوية في قطاع غزة.

 وأظهرت النتائج أيضـ ــا أن إدارات تلك المؤس ـ ـسـ ــات لديها فهم واضـ ــح ،وقناعة بعملية التخطيط
االس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي ،وتعمل على تش ـ ـ ـ ـ ــجيع العاملين بالمش ـ ـ ـ ـ ــاركة في التخطيط االس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي ،وأن

المؤسـ ـس ــات النس ــوية تهتم بوجود رؤية ،ورس ــالة واض ــحة ومكتوبة ،وكذلك تقوم بتطوير أهداف
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اسـ ــتراتيجية ،وأنها تختار اسـ ــتراتيجياتها بما يتالءم مع قدراتها الداخلية والظروف الخارجية التي
تواجههــا ،وأنهــا تقوم بــاجتــذاب الموارد البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة ذات الخبرة والمهــارة الالزمــة لتنفيــذ الخطــة

االستراتيجية وتقوم بنفس الوقت بتطوير قدرات عامليها بما يساهم في تنفيذ الخطة االستراتيجية

 بينت النتائج أن اإلدارات العليا للمؤس ـســات النســوية األهلية تدعم عملية التخطيط االســتراتيجي
وتلتزم به لتطوير أدائها ،كما وتخص ـ ـ ـ ــص الموارد البشـ ـ ـ ـ ـرية والمادية الالزمة للقيام به في حدود

إمكاناتها.

 وضــحت النتائج أن عملية تحليل البيئة الخارجية والداخلية للمؤس ـســات النس ـوية األهلية تســاعد
في تطوير رؤيتها ورسالتها وتحديد استراتيجياتها المناسبة.

 كشفت النتائج أن المؤسسات األهلية النسوية تقوم بتطوير رؤية ورسالة واضحة ومكتوبة ،وهذه
الرؤية والرسالة واضحة لدى العاملين/ات فيها.

 بينت النتائج أن المؤسـ ـس ــات األهلية النس ــوية تقوم بتطوير أهداف اس ــتراتيجية ومحددة واضـ ـحة
ومكتوبة.

 .6دراسة ( الزبيدي )2010،

بعنوان  :التخطيط االســـتراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافســـية دراســـة تطبيقية يراء المديرين في

الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى .

تناولت الد ارســ ـ ــة الحالية موضــ ـ ــوع التخطيط االس ـ ـ ـ ـتراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافســ ـ ــية

كمتغيرين األول مسـ ـ ـ ـ ــتقل والثاني ُمعتمد ،ويضـ ـ ـ ـ ــمن التخطيط االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجي أربعة متغيرات هي :
األهداف ،والبيئة ،واالسـ ـ ــتراتيجيات ،والموارد ،في حين اشـ ـ ــتملت الميزة التنافسـ ـ ــية أيضـ ـ ــا على أربعة
متغيرات هي :الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،واإلبداع.

حيث وضــع الباحث نموذجا افت ارضــيا يعكس طبيعة العالقة التأثيرية بين التخطيط االســتراتيجي

والميزة التنافس ــية  ،واعتمد فرض ــيتين رئيس ــيتين تظهر عالقة االرتباط بين متغيرات الد ارس ــة ،والعالقة
والتأثير بينها ،اسـ ــتندت الد ارسـ ــة في إثبات فرضـ ــياتها على بيانات حصـ ــلت عليها باعتماد المقابالت

وحللت البيانات باســتخدام مجموعة من
الشــخصــية ،فضــال عن اســتمارة اســتبانة أُعدت لهذا الغرض ُ ،
الطرائق اإلحصـ ـ ـ ــائية واسـ ـ ـ ــتخرجت النتائج باسـ ـ ـ ــتخدام البرنامج الحاسـ ـ ـ ــوبي ( ) SPSS-ver-17
وتوصلت الد راسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها:

 كش ــفت نتائج التحليل اإلحص ــائية وجود عالقات ارتباط معنوية بين مكونات المتغير المس ــتقل
(التخطيط االستراتيجي ( والمتغير المعتمد الميزة التنافسية مجتمعة في الشركة قيد الد راسة.

 كما بينت نتائج التحليل اإلحصـ ـ ـ ـ ــائية وجود عالقات تأثير ذات داللة معنوية بين مكونات
المتغير المســ ــتقل) التخطيط االســ ــتراتيجي (والمتغير المعتمد) الميزة التنافس ـ ــية( مجتمعة في
الشركة قيد الدراسة.
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 .7دراسة ( الشويخ )2007،

بعنوان  :واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة
قام الباحث بد ارســة واقع التخطيط االســتراتيجي في مؤس ـســات التعليم التقني في محافظات غزة

مس ــتخدما المنهج الوص ــفي التحليلي ،وقام بتص ــميم اس ــتبانة كأداة للد ارس ــة ،واس ــتخدم أس ــلوب المس ــح

الشـ ـ ــامل لمجتمع الد ارسـ ـ ــة ،والمتمثل بالعمداء ونواب العمداء ورؤسـ ـ ــاء األقس ـ ــام لكافة الكليات التقنية

المتواجدة في محافظات غزة ،وعددها ) ( 6كليات وخلصت الد راسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 يرى نسـ ـ ــبة ) )%70.21من عينة الد ارسـ ـ ــة أنه توجد عالقة بين التخطيط االسـ ـ ــتراتيجي في
مؤس ـســات التعليم التقني ،والهيكل التنظيمي للكلية ،حيث يتأثر التخطيط اإلســتراتيجي بطبيعة
وبناء الهيكل التنظيمي للكلية والمستويات اإلدارية فيه.

 أظهرت الد ارس ـ ـ ــة أن نس ـ ـ ــبة ) )%71.23من أفراد العينة يوافقون على أنه توجد عالقة بين
التخطيط االس ــتراتيجي في مؤسـ ـس ــات التعليم التقني ،وكفاءة الموارد البشـ ـرية ،مما يعزز دور

الكفاءات العلمية في عملية التخطيط االستراتيجي .

 بينت الد ارس ـ ـ ــة أن نس ـ ـ ــبة (  )% 71.46من عينة الد ارس ـ ـ ــة يؤيدون وجود عالقة بين التخطيط
االستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني و مدى انتشار ثقافة التخطيط االستراتيجي ،بما يخدم
عملية التخطيط وتطوير الكلية.

 أظهرت الد ارسـ ـ ـ ـ ــة أن نسـ ـ ـ ـ ــبة (  )% 71.23من أفراد العينة يوافقون على أنه توجد عالقة بين
التخطيط االس ـ ـ ــتراتيجي في مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليم التقني وكفاءة الموارد البشـ ـ ـ ـرية ،مما يعزز دور

الكفاءات العلمية في عملية التخطيط االستراتيجي.

 أظهرت الد ارس ـ ـ ـ ــة أنه ال توجد فروق بين اس ـ ـ ـ ــتجابات العاملين وبين المؤهل العلمي والمس ـ ـ ـ ــتوى
الوظيفي والنوع وعملية التخطيط االستراتيجي.

 .8دراسة ( االشقر )2006،

بعنوان  :دراسة واقع ممارسة التخطيط اال ستراتيجي لدى مديري المنظمات الغير حكومية المحلية في

قطاا غزة

هدفت هذه الد ارســة إلى التعرف على واقع التخطيط االســتراتيجي في المنظمات غير الحكومية

في قطاع غزة  ،وذلك من خالل تعرف مدى وضـ ـ ـ ــوح المفهوم العلمي للتخطيط االسـ ـ ـ ــتراتيجي لدى

مديري هذه المنظمات ،ومدى الممارسـ ـ ـ ـ ـة والتطبيق لهذا المفهوم  ،وتعرف المعوقات التي قد تواجه
عملية التخطيط االس ـ ـ ــتراتيجي  ،كما يراها المديرون  ،وتعرف أثر بعض الخص ـ ـ ــائص الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية
والتنظيمية في وضـ ــوح المفهوم  ،وكذلك معرفة ما إذا كانت هناك فروق إحصـ ــائية بين المديرين في

ممارســة عملية التخطيط االســتراتيجي ،تعزى لوضــوح المفهوم لديهم  ،وقد اســتخدمت الد ارســة المنهج
الوصــفي التحليلي وأســلوب الد ارســة الميدانية ،حيث تم توزيع اســتبانة على  133منظمة ،ليقوم مديري
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هذه المنظمات باإلجابة على أسئلتها ،وقد تم استرجاع  109استبانات حيث خضعت للتحليل باستخدام

البرنامج اإلحصائي  SPSSأظهرت النتائج :

 أن(  )%66.7من مديري المنظمات لديهم وض ـ ـ ــوح للمفهوم العلمي للتخطيط االس ـ ـ ــتراتيجي،
وأنهم يميلون لممارســة هذا النوع من التخطيط بدرجة عالية حيث بلغ المتوســط الحســابي العام

لفقرات الممارسة . 3.62

 كما أظهرت الد ارس ـ ــة أن المديرين ال ينظرون للمعوقات المحددة التي تم عرض ـ ــها عليهم في
االس ــتبانة بش ــكل عام كمعوقات تقف أمام عملية ممارس ــة التخطيط االس ــتراتيجي ،بينما أش ــار

بعضـ ــهم إلى وجود معوقات أخرى كتغيير طاقم العاملين بين فترة وأخرى ،ونقص اإلمكانيات

المادية ،وعدم تلقي المساندة الكافية من السلطة.

 ال توجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية بين المديرين في درجة وض ـ ـ ـ ــوح المفهوم العلمي للتخطيط

االس ــتراتيجي لديهم ،تعزى للخص ــائص الش ــخص ــية (عمر المدير ،الجنس ،المؤهل العلمي ،عدد

سنوات الخبرة) .

 ال توجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية بين المديرين في درجة وض ـ ـ ـ ــوح المفهوم العلمي للتخطيط
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي لـديهم ،تعزى للخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص التنظيميـة المتمثلـة بعـدد الموظفين الـدائمين ،وعـدد

المتطوعين ،بينما هناك فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ــتوى  0.05تعزى لعمر المنظمة
بالسنوات.

 .9دراسة (عطا هللا )2005 ،

بعنوان :واقع التخطيط االستراتيجي في قطاا المقاوال ت في قطاا غزة .
هدفت الد ارســة إلى اســتكش ـاف واقع التخطيط االســتراتيجي في شــركات المقاوالت في ضــوء مدى
وضــوح مفهومه وأهميته ودرجة اســتخدامه .اســتخدمت المنهج الوصــفي التحليلي ،كما اســتخدمت الباحثة

أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة .وقد أظهرت النتائج

 أن  % 64,5من مــدراء شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــات المقــاوالت ال يــدركون المفهوم العلمي المتكــامــل للتخطيط
االستراتيجي ولكن لديهم توجهات ايجابية نحو مزاياه.

 ش ـ ـ ـ ــركات المقاوالت التي تناولتها هذه الد ارس ـ ـ ـ ــة ال تس ـ ـ ـ ــتخدم التخطيط االس ـ ـ ـ ــتراتيجي بص ـ ـ ـ ــيغته
المتكاملة ،أي ضمن مراحله وخطواته العلمية المعروفة.

 كما توص ــلت الد ارس ــة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحص ــائية حول مفهوم وأهمية واس ــتخدام

التخطيط االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي ،ومدى س ـ ـ ـ ـ ـ ــيطرة اإلدارة على الموارد المتاحة تعزى لبعض المتغيرات
الشخصية والتنظيمية.

 وكذلك عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مفهوم التخطيط االستراتيجي واستخدامه.
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 وجود عالقة ذات داللة إحصــائية بين اســتخدام التخطيط االســتراتيجي وادراك أهميته ،وبين قدرة

الش ــركة على التكيف مع المتغيرات الحاص ــلة في بيئة الش ــركة الداخلية والخارجية ،وبين تحقيق

التفاعل والحوار بين المستويات اإلدارية المختلفة.

 ال يوجد تأثير لس ـ ـ ــنوات الخبرة على اس ـ ـ ــتخدام المدراء للتخطيط االس ـ ـ ــتراتيجي ومس ـ ـ ــتوى القناعة
بأهميته ومدى سيطرة اإلدارة على الموارد المتاحة.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصـ ــائية عند مسـ ــتوى داللة  0.05بين المبحوثين تتعلق بالمتغير
التنظيمي" حجم الش ـ ـ ـ ــركة المتمثل بعدد العاملين بها" حول أهمية التخطيط االس ـ ـ ـ ــتراتيجي ومدى

سيطرة اإلدارة على الموارد المتاحة واستخدام التخطيط االستراتيجي.
.10

دراسة ( بسيوني ) 2005،

بعنوان :التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في الشركات السعودية الكبرى
هدفت هذه الد ارسـ ــة الميدانية إلى تعرف التخطيط االسـ ــتراتيجي لنشـ ــاطات الموارد البش ـ ـرية في

الشــركات الســعودية الكبرى ،وطبقت االســتبيان على  35شــركة متنوعة النشــاط التجاري ،وبينت نتائج

الد ارســة أن معظم الشــركات الســعودية الكبرى تقوم بالتخطيط لبعض نشــاطات الموارد البش ـرية ،لكن

نشــاط التخطيط يواجه مشــكالت من نقص الخبرات القادرة على القيام بالتخطيط االســتراتيجي وضــعف
تأييد اإلدارة العليا ودعمها .وعدم قدرة القائمين بالتخطيط وابراز النتائج اإليجابية للتخطيط بصـ ـ ـ ــورة

كمية واضحة.
.11

دراسة ( نصيرات والخطيب )2005 ،

بعنوان  :التخطيط االستراتيجي واألداء المؤسسي د راسة تحليلية لقطاا صناعة األدوية األردنية
قام الباحثان بد ارســ ـ ـ ــة واقع التخطيط االســ ـ ـ ــتراتيجي في قطاع ص ـ ـ ـ ــناعة األدوية األردنية وعالقته
باألداء المؤسسي لهذه الشركات مستخدم المنهج الوصفي التحليلي ،وقاما بتطوير استبانة خاصة لجمع

البيانات من مجتمع الدراسة والذي يتألف من جميع شركات صناعة األدوية المدرجة في دليل الشركات
المســاهمة العامة األردنية لعام  2001والبالغ عددها  6شــركات وقد توصــلت الد ارســة إلى مجموعة من
النتائج أهمها:

 عدم وجود عالقة بين وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي وبين األداء المؤسسي.
 ال توجد عالقة بين درجة ممارســة التخطيط االســتراتيجي وبين األداء المؤس ـســي لهذه الشــركات

سـ ـ ـ ـواء مقاس ـ ـ ــا بالعائد على األص ـ ـ ــول أو بالقيمة الس ـ ـ ــوقية المض ـ ـ ــافة وهذا ما تناقض مع نتائج
الد ارس ـ ــات األخرى والذي فسـ ـ ـره الباحث بانخفاض درجة وض ـ ــوح مفهوم التخطيط االس ـ ــتراتيجي

لدى مدراء الشركات.

 عدم وجود عالقة بين توفر عناصـ ـ ـ ـ ــر التخطيط االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجي وبين األداء المؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــي لهذه
الش ـ ـ ـ ـ ــركات ،أون لدى مدراء الش ـ ـ ـ ـ ــركات توجهات إيجابية نحو التخطيط االس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي والنتائج
53

المرجوة منه  50في حال تطبيقه ويرون أن عملية التخطيط االستراتيجي تسهم في تطور ونمو

الشركة وتقوية الوضع التنافسي .
دراسة )(Rippon ,2002

.12

Strategic Approach for Not-For-Profit Organizations

بعنوان  :أسلوب إستراتيجي للمنظمات غير الهادفة للربح

هدفت الد ارســة للتركيز على تطوير األســلوب االســتراتيجي للمنظمات األهلية في جنوب أفريقيا

بهدف تزويد المدراء  ،ومتخذي الق اررات في المؤس ـســات األهلية بأداة لتحويل مبادت وعناصــر اإلدارة

االسـتراتيجية إلى تطبيق إلنجاح إدارة المنظمات األهلية  ،وادارة مؤسـسـاتهم بصـورة أكثر فاعلية.اعتمد

الباحث في دراسته على مراجعة وتحليل لمحتوى كل ما تمكن الحصول عليه من دراسات وأوراق عمل
وخطط استراتيجية وخطط لبرامج ومشاريع ذات عالقة بموضوع الدراسة .

وقد خلصـ ــت الد ارسـ ــة إلى أن المؤس ـ ـسـ ــات األهلية في كثير من األحوال تدار من خالل أفراد

يســتغلونها لمصــالحهم الشــخصــية مما يجعلهم يســيئون إدارته ،كما أشــارت الد ارســة إلي الحاجة لوجود

إطار لمس ـ ـ ـ ـ ــاعدة المدراء ومتخذي الق اررات لتلك المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات بأداة لتحويل مبادت وعملية اإلدارة
االستراتيجية إلى تطبيق عملي  .وقدمت نموذجا إداريا لمساعدتهم في ذلك.
المحور الثاني االبتكار التنظيمي :

 .1دراسة ( )Dasgupta et al , 2012
Strategy

and

Technology

Innovation,

Technological

Linking

Organizational Factors

بعنوان  :ربط االبتكار التكنولوجي  ،االستراتيجية التكنولوجية والعوامل التنظيمية

هدفت الد ارس ـ ــة الى توض ـ ــيح العالقة بين االبتكار التكنلوجي واالس ـ ــتراتيجية التكنولوجية حيث أن

جوهر نمو األعمــال التجــاريــة هو االبتكــار التكنولوجي واإلدارة النــاجحــة يكمن في تخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيص الموارد
الماهرة إلحداث التغيير التكنولوجي ،رؤية األهمية المتزايدة لالبتكار واس ـ ـ ـ ــتراتيجية توجيه اقتناء ونش ـ ـ ـ ــر

الموارد التكنولوجية للنمو التنافس ـ ـ ـ ـ ــية التكنولوجية ،تحاول الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة تلخيص البحوث في مجال االبتكار
التكنولوجي واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التكنولوجيا .حيث أن األدب يبرز أهمية العوامل التنظيمية في دعم االبتكار

التكنولوجي ،واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التكنولوجيا ،وقد تم اقتراح نموذج أولي ،مما يش ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى وجود عالقة بين

الثالثة.
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 .2دراسة ()Ussahawanitchakit ,2011

Building Organizational Innovation of Electronics Businesses in
?Thailand: How Does It Affect Firm Performance

بعنوان  :بناء االبتكار التنظيمي لشركات االلكترونيات في تايلند  :كيف يؤثر على أداء الشركات

تهدف هذه الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة الى توض ـ ـ ـ ـ ــيح آثار االبتكار التنظيمي على أداء الش ـ ـ ـ ـ ــركات في ش ـ ـ ـ ـ ــركات

االلكترونيات في تايلند ،حيث أن االبتكار التنظيمي هو المتغير المســتقل للد ارســة ويتكون من :االبتكار
اإلداري ،واالبتكار التقني أيضا ،واألداء الثابت هو المتغير التابع للدراسة .كانت عينة الدراسة شركات
االلكترونيات في تايالند وعددهم  121شـ ـ ـ ـ ــركة ،ضـ ـ ـ ـ ــمن نتائج الد ارسـ ـ ـ ـ ــة فإن االبتكار اإلداري له تأثير

إيجابي كبير على أداء الشــركات و أن االبتكار التقني له تأثير إيجابي هام على أداء الشــركة .وبالتالي
كل من االبتكار اإلداري واالبتكار التقني جميعها أدوات قيمة في مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات على تحديد

مستويات األداء.

 .3دراسة ( الف ار ) 2007،

بعنوان  :مستوى االبتكار اإلداري لدى الو ازرات الفلسطينية

تهدف هذه الد ارسـة للتعرف على مسـتوى اإلبداع اإلداري لدى الو ازرات الفلسـطينية ،وكان هناك

العديد من المتغيرات التي استخدمت كمؤشرات لقياس مستوى اإلبداع وهي  :التوجه نحو العمل المبدع،
تطوير القدرات االبداعية  ،بناء ثقافة االبتكار ،ادارة التعلم ألفكار جديدة ،تنظيم المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة من اجل

االبتكار ،واتخاذ ق اررات حكيمة ،ولقد تم اسـ ـ ـ ــتخدام المنهج الوصـ ـ ـ ــفي التحليلي ،كما تم اسـ ـ ـ ــتخدام العينة

الطبقية ،والبيانات االولية والثانوية ،وقد بلغ حجم العينة  400شخص .

ولقد خلصــت الد ارســة الى وجود مســتوى مقنع من اإلبداع لدى الو ازرات الفلســطينية ،اال أن هناك

تعطيل انسـ ـ ـ ـ ــياب األفكار ،كما أن التش ـ ـ ـ ـ ـريعات واللوائح تعيق العمل ،وال يشـ ـ ـ ـ ــجع المدراء في الو ازرات

الفلسطينية االتصال المباشر مع المرؤوسين ،كما أن الهياكل التنظيمية للو ازرات ال تدعم اإلبداع فيها،
او اتخاذ الق اررات المناسبة .

 .4دراسة ( العربي )2009،

بعنوان  :دور التغيير التنظيمي في تطوير االبتكار في المنظ مات ال حدي ثة من وج هة نظر ال عاملين

في منظمات االتصاالت الجزائرية  -دراسة ميدانية تحليلية –

تهــدف هــذه الــد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلى التعرف على دور التغيير التنظيمي في تطوير االبتكــارات داخــل

منظمات االتص ــاالت الجزائرية (اتص ــاالت الجزائر ،الوطنية لالتص ــاالت الجزائرية (نجمة)  ،أو ارس ــكوم
تيليكوم الجزائر) ،من وجهة نظر العاملين بها ،ولتحقيق أهداف الد ارس ـ ـ ــة تم اس ـ ـ ــتخدام اس ـ ـ ــتبانة لغرض

جمع البيانات من أفراد عينة الد ارســة والتي بلغ عددها ( )75مفردة ،وقد تم اســتخدام الرزمة اإلحصــائية
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للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحليل بيانات االســتبانة ،اعتمادا على المتوســطات الحســابية وغيرها ،وقد
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها:

أن هناك دو ار ايجابيا عملية التغيير التنظيمي في دعم وتطوير االبتكارات التنظيمية (اإلداري ،التقني،
اإلضافي).

 .5دراسة (العربي )2009،

بعنوان  :أثر إدارة المعرفة في االبتكار التنظيمي – دراســـــــة ميدانية لعينة من منظمات االتصـــــــاالت

الجزائرية

تهــدف الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلى التعرف على إدارة المعرفــة ،وأثرهــا على االبتك ـارات التنظيميــة في قطــاع
االتصــاالت الجزائرية ،مع ضــرورة تبني إدارة هذه الشــركات ســياســة التحســينات المســتمرة على خدماتها،

وجعلها ميزة تنافس ــية بالتركيز على عناص ــر إدارة المعرفة ،باإلض ــافة إلى الوص ــول إلى أس ــاليب وطرق
علمية تسـ ـ ـ ــاعد شـ ـ ـ ــركات االتصـ ـ ـ ــال الخدمية من االسـ ـ ـ ــتفادة من إدارة المعرفة لتعزيز ميزتها التنافسـ ـ ـ ــية
المســتدامة عن طريق تحســين االبتكارات التنظيمية ،وأعتمد البحث المنهج الوصــفي التحليلي في عرض

المفاهيم واألطر الفلسـ ـ ـ ـ ــفية لمتغيرات البحث ،وقد تم اختيار الشـ ـ ـ ـ ــركات العاملة في قطاع االتصـ ـ ـ ـ ــاالت
الجزائرية مجتمعا للبحث ،فيما تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنت العينة عدد من أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الهيئة اإلدارية القائمة على هذه

الشركات.

كما أعتمد البحث على االس ـ ــتبيان كمص ـ ــدر أس ـ ــاس ـ ــي لجمع البيانات من عينة الد ارس ـ ــة ،ووزعت

( ،)60اس ـ ـ ــتبانة على أعض ـ ـ ــاء الهيئات اإلدارية ،وكانت نس ـ ـ ــبة االس ـ ـ ــتجابة ( ،)%78للحص ـ ـ ــول على
اإلحص ــائية الوص ــفية لمتغيرات الد ارس ــة ،واعتمدت الد ارس ــة على س ــلس ــلة زمنية امتدت من  2003إلى

. 2007

عبرت عن وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة
كما توصـ ــلت الد ارسـ ــة إلى عدد من االسـ ــتنتاجات ّ
بين متغيرات الد ارســة ،باإلضــافة إلى وجود تأثير ايجابي بين اد ارك المعرفة واالبتكارات داخل الشــركات

عينة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وكان متغير فريق المعرفة األكثر تأثي ار ،بينما كان متغير عمليات إدارة المعرفة األقل

تأثي ار.

كما أنه من النتائج التي توص ـ ـ ـ ــلت لها الد ارس ـ ـ ـ ــة لالبتكارات التنظيمية داخل ش ـ ـ ـ ــركات عينة الدر

أظهرت نتائج الد ارسـ ـ ـ ــة الميدانية أن المنظمات عينة الد ارسـ ـ ـ ــة تسـ ـ ـ ــعى إلى وجود تطبيق فعلي للمعارف
الخاصة باالبتكار التنظيمي وذلك من خالل:

 أجرت الشـ ـ ـ ــركات محل الد ارسـ ـ ـ ــة تغييرات جذرية في إدخال أنظمة الحاسـ ـ ـ ــوب المسـ ـ ـ ــتحدثة في
عملياتها اإلدارية مس ـ ـ ـ ــت هياكلها التنظيمية ،بوض ـ ـ ـ ــعها برامج كفؤة تس ـ ـ ـ ــاعد العاملين على فهم

آليات عمل اإلدارة
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 أجرت الشركات محل الدراسة تغيرات في تصميم خدماتها ،بابتكار طرق لبناء وتعديل عملياتها
الخدمية ،وقيامها بإدخال طرق وتقنيات جديدة بهدف ربط عالقاتها مع الزبائن ،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيها إلى
وضع برامج جديدة للحصول على براءات اختراع تزيد من ابتكاراتها.

 خصـصـت الشـركات محل الد ارسـة برامج لتحسـين وتطوير خدماتها لزيادة والء زبائنها ،بتقديمها
لعروض مجانية بغية زيادة حصصها السوقية.

 إال أن الشركات عينة الدراسة تشهد قصو ار كبي ار في:

 السعي لتغيير سياساتها في مجال التعيين والمكافآت والحوافز ،وتصميم الخدمات ونظم الرقابة
عليهــا ،وقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ار كبي ار في منح العــاملين في المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويــات اإلداريــة الحريــة الكــاملــة في حـل
المشكالت الفورية المتعلقة بتقديم الخدمات للزبائن.

 االس ـ ــتفادة من المعرفة المكتس ـ ــبة من الحاجات غير مش ـ ــبعة للزبائن ،وعدم اهتمامها بالش ـ ــكاوي
واآلراء التي يقدمها زبائنها ،وعدم لجوءها إلى مراكز استشارية وبحثية.

 توجــد عالقــة تــأثير ايجــابيــة بين إدارة المعرفــة واالبتكــار داخــل المنظمــات الخــدميــة في قطــاع
االتصاالت الجزائرية ،وذلك من خالل اآلتي:

 أش ــارت نتائج اختبار الفرض ــيات الفرعية المنبثقة من الفرض ــية الرئيس ــة األولى إلى وجود تأثير
ايجابي إلدارة المعرفة في االبتكار اإلداري ،كأحد أهم أشكال االبتكار داخل المنظمات الخدمية

في قطاع االتصاالت الجزائرية.

 أشـ ــارت نتائج اختبار الفرضـ ــيات الفرعية المنبثقة من الفرضـ ــية الرئيسـ ــة الثانية إلى وجود تأثير
ايجابي إلدارة المعرفة في االبتكار التقني ،كأحد أهم أشـ ـ ــكال االبتكار داخل المنظمات الخدمية

في قطاع االتصاالت الجزائرية.

 أش ــارت نتائج اختبار الفرضـ ـيات الفرعية المنبثقة من الفرض ــية الرئيس ــة الثالثة إلى وجود تأثير
ايجابي إلدارة المعرفة في االبتكار اإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافي ،كأحد أهم أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكال االبتكار داخل المنظمات

الخدمية في قطاع االتصاالت الجزائرية.

 .6دراسة (كمال وحورية )2005،

بعنوان  :ادارة المعارف واإلبداا في المؤسسة العربية،
هدفت الد ارسـ ــة إلظهار أهم التحوالت االقتصـ ــادية في العالم ،وانعكاسـ ــها على اإلبداع ،ذلك أن

الد ارســة أكدت ضــرورة فرض التحدي للمنظمة في ظل اقتصــاد المعرفة ،وأن اإلبداع واالبتكار وســيلتان

للبقاء أو الريادة في السوق.

إن القدرة على التمييز يحتم على المنظمة وجود رأس مال فكري له القدرة على امتالك المعرفة،

وتطبيقها ،مع ضـ ــرورة االسـ ــتعانة بالتقنيات المتطورة والعمل في شـ ــكل فريق واحد للمعرفة ،هذا اإلجراء
يسمح بالتطوير والتجديد من جهة لمعارف المنظمة ومخرجاتها االبتكارية.
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واسـ ـ ـ ـ ـ ــتخلصـ ـ ـ ـ ـ ــت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة إلى أن زيادة المعرفة واالدارة الجيدة لها يؤديان إلى زيادة االبتكارات

التنظيمية وتحقيق أهداف المنظمة واألفراد والزبائن.
 .7دراسة ( بلمهدي وبروش )2005،

بعنوان  :إدارة االبتكار في المنظمة :من منظور إدارة الموارد البشرية،
هدفت هذه الد ارس ـ ـ ــة إلى توض ـ ـ ــيح االبتكار في المنظمات من وجهة نظر إدارة الموارد البشـ ـ ـ ـرية،

باعتبارها حجر الزاوية األس ـ ــاس للتنمية المس ـ ــتدامة ،و تطرقت الد ارس ـ ــة إلى كيفية التوص ـ ــل إلى إطالق

المواهب والقدرات اإلبداعية لدى العاملين.

كما خلص ـ ــت إلى أن اإلجابة على السـ ـ ـؤال  :ما الذي يجعل بعض المنظمات أكثر إبداعا من

غيرها ،أو أكثر تعقيدا مما حاولت هذه الورقة المتواضـ ــعة تفسـ ــيره  ،فهناك عوامل أخرى من منظور
إدارة األعمال س ـ ـ ـ ـواء داخلية) كالوضـ ـ ـ ــعية المالية و البنية التكنولوجية لموجودات المنظمة  ) ...أو
خارجية (طبيعة ووضـ ــعية المنظمة في السـ ــوق ،ثقافة المجتمع ومسـ ــتوى تعليمه  ) ...من شـ ــأنها أن
تؤثر على قدرة المنظمة اإلبداعية.

اعتبار لوض ــعية المؤسـ ـس ــات الجزائرية ،نعتقد أنه في ص ــعوبة أو اس ــتحالة القيام باالس ــتثمارات
ا

الضرورية لبناء قاعدة لإلبداع التكنولوجي ،باستطاعة هذه المنظمات البدء في بناء استراتيجية مشجعة

لإلبداع على كل المس ـ ـ ــتويات (الفرد ،الجماعة والمنظمة) بتش ـ ـ ــجيع التفكير االبتكاري وازالة ما يمكن
إزالته من المعوقات التي تكبت الس ـ ـ ــلوك االبتكاري ،بكلمة أخرى البد من التفكير في إرس ـ ـ ــاء ثقافة
ابتكاريه داخل المنظمة.

 .8دراسة (( Lam, 2004

Organizational Innovation

بعنوان  :االبتكار التنظيمي

تبحث هذه الد ارس ـ ـ ـ ــة العالقة الديناميكية و متعددة المس ـ ـ ـ ــتويات بين التنظيم و االبتكار من ثالث

وجهات نظر مختلفة ولكن مترابطة :

أ .العالقة بين األشكال الهيكلية التنظيمية و االبتكار.

ب .االبتكار بوصفها عملية التعلم التنظيمي و خلق المعرفة

ج .القــدرة التنظيميــة من أجــل التغيير والتكيف معــه ،إنــه يوفر مراجعــة نقــديــة لألدبيـات ،مع التركيز
بش ــكل خاص على مس ــألة ما إذا كانت المنظمات يمكن أن تغير والتكيف مع التغير التكنولوجي

والتحوالت الكبرى متقطع البيئية  ،أو ما إذا كان التحول الجذري في األشـ ـ ـ ـ ـ ــكال التنظيمية يحدث

أســاســا في مســتوى الســكان من خالل عملية االختيار .ويناقش هذا مع اإلشــارة إلى نظريات علم

البيئة التنظيمية  ،ونموذج التوازن تتخللها و نظريات التكيف االس ـ ــتراتيجي ،و التغيير المس ـ ــتمر.
وتقول الص ــحيفة إن االبتكار التنظيمي ،قد تكون ش ــرطا مس ــبقا ض ــروريا لالبتكار التكنولوجي ،و
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بـالتـالي فـإنـه من المهم أن تـأخـذ في االعتبـار أكبر من دور القوى التنظيميـة المحليـة مثـل القـدرة
على التعلم  ،والقيم  ،والمصالح والقوة في تشكيل التحول التنظيمي والتكنولوجي تغيير .

 .9دراسة ( نجم )2003،

بعنوان  :إدارة االبتكار :المفاهيم والخصائص الحديثة

أش ـ ـ ــارت هذه الد ارس ـ ـ ــة إلى الفرق بين اإلبداع واالبتكار ،حيث بينت أن اإلبداع هو التوص ـ ـ ــل إلى

الفكرة الجــديــدة ،أمــا االبتكــار فال يقف عنــد عتبــة الفكرة الجــديــدة ،وانمــا يعبرهــا إلى التطبيق العملي في
تحقيق المنظمة ألهدافها في الس ـ ـ ــوق ،واس ـ ـ ــتخلص ـ ـ ــت الد ارس ـ ـ ــة مفهوما ش ـ ـ ــامال لالبتكار ،وهو بانه قدرة
المنظمة إلى التوصل إلى ما هو جديد يضيف قيمة أكبر وأسرع من المنافسين في السوق.

وأشارت إلى تصنيفات االبتكارات داخل المنظمة والمتمثلة في ابتكارات العملية والمنتج والخدمة،

وذكرت الد ارس ـ ـ ـ ــة ثالثة أش ـ ـ ـ ــكال لالبتكار داخل المنظمات ،ابتكارات إدارية والمتمثلة في التوص ـ ـ ـ ــل إلى

مفاهيم جديدة قابلة للتحول إلى س ـ ــياس ـ ــات واجراءات وطرق تس ـ ــاهم في تطوير األداء ،وابتكارات تقنية،
وابتكارات مساعدة.

العالقة بين االستراتيجية واالبتكار

 .1دراسة ()Dobnie, 2010

Achieving synergy between strategy and innovation: The key to value
بعنوان  :بلوغ االرتباط بين االستراتيجية واالبتكار  :مفتاح خلق القيمة.

creation

ويش ـ ـير البحث إلى أن هناك عالقة واضـ ــحة بين االبتكار و االسـ ــتراتيجية وأن هذه النتيجة يجب

أن تــأخــذ في االعتبــار لتغــذيــة االفكــار لــدى المــدراء ،وهــذا يــأخــذ على بــدرجــة كبيرة من األهميــة عنــد
المديرين في سياقات تنافسية حيث االبتكار هو أساس الميزة التنافسية .

دور االبتكار أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبح ذات أهمية متزايدة مثل إدراك اإلدارة حيث أنه يخلق مزايا طويلة األمد و

تنتج تحوالت دراماتيكية في المواقع التنافســية  .المنظمات التي تريد االبتكار يجب أن تفهم أوال أنها ال

تبتكر من خالل اسـ ـ ـ ـ ــتراتيجية  .ولكن باألحرى فإن االبتكار يدعم االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجية ،واالسـ ـ ـ ـ ــتراتيجية تدعم

االبتكار ،فهما مكمالن لبعضهما .

هناك ارتباط مؤكد بين االس ـ ـ ــتراتيجية و االبتكار الذي يجب الوص ـ ـ ــول اليه ،والمنظمات ال يمكن

أن تتخلى عن عملياتها االســتراتيجية تماما ،بدال من ذلك  ،تحتاج المنظمات إلى تبني االبتكار بشــكل

الزامي وأن يقوموا بتعمد فص ـ ــل أنفس ـ ــهم عن الممارس ـ ــات اس ـ ــتراتيجية بتدرج ،إذا ما نفذت بنجاح ،فإن
واجهة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية و االبتكار و يؤدي إلى أداء في الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعة رائد ،ما نحن نتحدث عنه لمعظم

المنظمات ليســت مجرد ان تســعى لتنفيذ االســتراتيجية الصــحيحة  ،ولكن تغيير جذري في الطريقة التي
تمارس بها االستراتيجية ،يحدث هذا عند االستفادة من إمكانيات التوجه لالبتكار.
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)Christensen ,2010( .2

Corporate strategy and the management of innovation and technology

بعنوان  :استراتيجية الشركة وادارة االبتكار والتكنولوجيا

تستكشف هذه الورقة تطور تنظيم الشركات مع إيالء اهتمام خاص لمنظمات  .R & Dوبشكل

أكثر تحديدا ،تتناول الورقة الديناميكيات النســبية طويلة األجل التنظيمية إلدارة االبتكار والتكنولوجيا في
نوعين مختلفين من الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــاعيــة القــائمــة على التكنولوجيــا :ارتبــاطــات متنوعــة ومتــابعــة

'االقتصادات التآزر "و" تكامل الرأسي' متابعة 'االقتصادات العمودي ' .ويوضح هذا النوع من الشركات
من خالل د ارسـ ـ ـ ـ ــات حالة اثنتين من الشـ ـ ـ ـ ــركات الكبيرة للتصـ ـ ـ ـ ــنيع في الدنمارك ،تحليل بمحاذاة أدبيات

اإلدارة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية على اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية وهيكل في الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات الكبيرة مع األدب على إدارة االبتكار

والتكنولوجيا ،وثمة من يقول أن التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميم التنظيمي إلدارة االبتكار والتكنولوجيا يتوقف على كل من
الهيكل  -االسـ ـ ــتراتيجية وديناميكيات الشـ ـ ــركات ،وعلى الخصـ ـ ــائص الرئيسـ ـ ــية السـ ـ ــتراتيجيات االبتكار
والتكنولوجيا الخاصة بهم.

التعقيب على الدراسات السابقة
من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة في مجال التخطيط االستراتيجي ،وجد أن هناك

د ارس ــات تناولت واقع التخطيط االس ــتراتيجي ،وأخرى تناولت معوقات اس ــتخدامه وتطبيقه ،ووجد الباحث

أن العديد من هذه الد ارس ــات توص ــلت إلى أهمية التخطيط االس ــتراتيجي في نجاح المنظمات ،ونموها،
وتطورها ،وظهر ذلك في د ارسـ ـ ـ ــة كل من عطا هللا ( ) 2005ود ارسـ ـ ـ ــة صـ ـ ـ ــيام ( ) 2010ود ارسـ ـ ـ ــات

أوضـ ــحت أهمية دعم والتزام اإلدارة العليا بالتخطيط االسـ ــتراتيجي باإلضـ ــافة إلى ضـ ــرورة توفير الموارد

المالية والبشـ ـ ــرية المؤهلة ،وتخص ـ ـ ـيص الوقت الكافي لعملية التخطيط ،كما ظهر في د ارسـ ـ ــة الشـ ـ ــويخ

( ،) 2007باإلضــافة إلى أهمية التخطيط االســتراتيجي في تحسـين األداء كما جاء في د ارســة صـيام
( )2010ود ارس ــة  ،) Arasa, K'Obonyo ( 2012ووجد الباحث أيض ــا أن بعض الد ارس ــات التي
تناولت التخطيط االستراتيجي أوضحت أن من أهم معوقات استخدامه وتطبيقه في المنظمات هو غياب

وعدم وضــوح المفهوم العلمي الصــحيح والمتكامل للتخطيط ومن هذه الد ارســات د ارســة االشــقر ()2006

ودراسة الف ار ( )2003ودراسة جواهر ( )2011ودراسة بسيوني ( ) 2005ودراسة )Rippon (2002
والتي اشــارت بان االدارة تدار من قبل أفراد لمصــالحهم الشــخصــية واختلف مع هذه الد ارســات د ارســة

عط ــا هللا (  ،)2005والتي أوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ــت ع ــدم وجود عالق ــة بين وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح المفهوم العلمي للتخطيط

االســتراتيجي ومســتوى ممارســته وتطبيقه في المنظمات ،وأظهرت د ارســات أخرى أن عدم إد راك أهمية

التخطيط االسـ ــتراتيجي يعتبر من أهم معوقات ممارسـ ــته وتطبيقه  ،ود ارسـ ــات أخرى أظهرت أن من أهم
عوامل نجاح وتطبيق التخطيط االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي توفر الهيكل التنظيمي المناس ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،وهذا ما جاءت به
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دراسة الشويخ ( ،) 2007وأوضحت د راسات وجود عالقة بين التخطيط االستراتيجي والميزة التنافسية
منها دراسة الزبيدي ( )2010ودراسة شراب (.) 2011

أما من خالل إطالع الباحث على الد ارســات الســابقة في مجال االبتكار التنظيمي ،فقد وجد أن

هناك د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات تناولت االبتكار التنظيمي واخرى تناولت معوقات تطبيقه واخرى تناولت أبعاده كما
اظهرت الد ارس ـ ــات أن هناك ثالثة أنواع لالبتكار في المنظمات وهي  :االبتكار االداري  ،والتكنولوجي،

واالبتكار االض ـ ـ ـ ــافي ،ومن هذه الد ارس ـ ـ ـ ــات د ارس ـ ـ ـ ــة نجم( ،)2003ود ارس ـ ـ ـ ــة Ussahawanitchakit

( ،)2011وأظهرت د ارس ـ ـ ـ ــات أخرى الفرق بين اإلبداع واالبتكار وكان من هذه الد ارس ـ ـ ـ ــات د ارس ـ ـ ـ ــة نيل

أندرسـ ــون وآخرون ( ،)2004ود ارســـة نجم ( ،)2003هذا وقد اظهرت د ارســـات بوجود معوقات لتطبيق
االبتكار في المنظمة ومنها د ارسـ ـ ـ ـ ــة الف ار ( ،)2007وهناك ايضـ ـ ـ ـ ــا ان زيادة المعرفة واالدارة الجيدة لها
يؤدي إلى زيادة االبتكارات التنظيمية ،وتحقيقها كما في د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أية كمال وحورية ( ،)2005وأظهرت

دراسات بضرورة تشجيع ثقافة االبتكار التنظيمي وهي دراسة بلمهدي وبروش ( )2005واظهرت دراسة

 ،)2011( Christensenأهمية العوامل التنظيمية لدعم االبتكار التكنولوجي واسـ ـ ـ ــتراتيجية التكنولوجيا
كما ساندتها دراسة .)2004( Lam

قد اتفقت جل الد ارسـ ـ ـ ـ ــات على التشـ ـ ـ ـ ــارك في التحديد الجيد ألبعاد االبتكار التنظيمي ،ومن أهم

أشكال االبتكار في المنظمات والمتمثلة في االبتكارات اإلدارية ،التقنية ،واإلضافية.

ومن خالل اطالع الباحث على الد ارســ ــات الســ ــابقة في المحور الثالث والتي تعنى بوجود ارتباط

بين المحورين التخطيط االسـ ــتراتيجي ،واالبتكار التنظيمي فقد وجد الباحث أن هناك د ارسـ ــات أكدت ان
االس ـ ـ ــتراتيجية واالبتكار يكمالن بعض ـ ـ ــهما كما في د ارس ـ ـ ــة  ،)2010( Dobnieهذا واظهرت د ارس ـ ـ ــة

 ،)2000( Christensenأن التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميم التنظيمي إلدارة االبتكار والتكنولوجيا يتوقف على كل من

الهيكل  -االستراتيجية وديناميكيات الشركات .
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :

 .1جميع الد ارسـ ــات السـ ــابقة أشـ ــارت إلى أهمية عملية التخطيط االسـ ــتراتيجي كواحدة من العمليات
اإلدارية الهامة في المؤسسات الربحية وغير الربحية ،والتي تضمن استمرارها ونجاحها.

 .2اعتبرت الد ارسـ ــات السـ ــابقة أن جميع المؤس ـ ـسـ ــات ربحية كانت أم غير ربحية تسـ ــعى السـ ــتخدام
االبتكار التنظيمي كمنهجية للتطور والتنويع وايجاد الميزة التنافسية .

 .3هذه الد ارســة هي الد ارســة المحلية األولى _ على حد علم الباحث _ التي تدرس عالقة التخطيط
االسـ ـ ــتراتيجي باالبتكار التنظيمي من ناحية ،والتي تسـ ـ ــتهدف القطاع الصـ ـ ــناعي اإلنتاجي من
ناحية أخرى ،ونأمل أن تكون نقطة انطالق لدراسات مستقبلية .

 .4استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات .
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االستفادة من الدراسات السابقة:
 .1استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد محاور الدراسة.

 .2اســتفاد الباحث من الد ارســات الســابقة في اختيار منهج الد ارســة واألســاليب اإلحصــائية المتبعة في
هذه الدراسات  ،والكيفية التي تمت فيها تحليل البيانات في هذه الدراسات.

 .3استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظري .
 .4استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تكوين االستبانة .

 .5استفاد الباحث من المراجع والكتب التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة لتوفير الوقت والجهد.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 قع ة
 نهج ة اتعلااة
 جمصةع لع نة اتعلااة
 أرلا اتعلااة
 خطالا بنعء أراة اتعلااة
 األرلا اإلحاعئ ة املسصخع ة
 صعق لثبع االاصبعنة

الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات

في هذه الد ارســة تم عرض اإلجراءات المنهجية على عدة خطوات أهمها :منهج الد ارســة ،مجتمع

وعينة الدراسة ،خصائص عينة الدراسة ،أدوات الدراسة ،مجاالت الدراسة ،صدق صالحية أداة الدراسة

وثباتها ،أساليب التحليل ،المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
أوالً  :منهجية الدراسة :

اسـ ـ ــتخدم الباحث المنهج الوصـ ـ ــفي التحليلي والذي يحاول وصـ ـ ــف وتقييم التخطيط االسـ ـ ــتراتيجي

وعالقته باالبتكار التنظيمي ويحاول المنهج الوص ـ ـ ــفي التحليلي أن يفس ـ ـ ــر ويقيم أمال في التوص ـ ـ ــل إلى
تعميمات ذات معنى يريد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لجمع البيانات :

 .1المصـادر الثانوية  :حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للبحث إلى مصــادر البيانات
الثــانويــة والتي تتمثــل في الكتــب والمراجع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة والــدوريــات والمقــاالت
والتقارير واألبحاث والد ارســات الســابقة التي تناولت موضــوع الد ارســة والبحث والمطالعة في مواقع

اإلنترنت المختلفة.

 .2المصـــــادر األولية  :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضـ ـ ـ ــوع البحث لجأ الباحث إلى جمع البيانات
األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسية للبحث صممت خصيصا لهذا الغرض.
ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة :

وفقا لنوع الد ارس ـ ـ ــة بما أنها د ارس ـ ـ ــة ميدانية فإنه من الض ـ ـ ــروري توض ـ ـ ــيح الفئة المس ـ ـ ــتهدفة لهذه

الد ارسـ ـ ــة ،حيث اسـ ـ ــتهدفت هذه الد ارسـ ـ ــة جميع العاملين في القطاع الصـ ـ ــناعي االنتاجي في قطاع غزة

كمجتمع مســتهدف لهذه الد ارســة ،والتي يبلغ عددها( )321منشــأة صــناعية ،مســجلة في و ازرة االقتصــاد
الوطني وفقا لكشــف برخص التشــغيل المجددة خالل الفترة من 2011/1/1 :الى ، 2014/1/1 :ويبلغ

إجمالي عدد العاملين في هذه المنشـ ــآت ()691عامل موزعين على ثالث قطاعات صـ ــناعية مصـ ــدرة،

حيث بلغ عدد المنش ـ ــآت محل الد ارس ـ ــة والتي لها س ـ ــجل تص ـ ــدير وفقا إلحص ـ ــائيات اتحاد الص ـ ــناعات

الفلسـ ـ ـ ــطينية والذي قام كل اتحاد خاص بقطاع صـ ـ ـ ــناعي بالتعاون مع الباحث وتزويده بعدد المنشــ ـ ــآت

الص ـ ـ ــناعية المص ـ ـ ــدرة واس ـ ـ ــمائها ( )57مص ـ ـ ــنعا ،وتم تزويد الباحث بالبيانات وفقا للخطاب الموجه من
جامعة االزهر -كلية االقتص ـ ــاد والعلوم االدارية لتس ـ ــهيل مهمة الباحث كما هو موض ـ ــح في ملحق رقم

( ،)2كما تفض ـ ــل قطاع الص ـ ــناعات النس ـ ــيجية والخياطة والجلود بتزويد الباحث ايض ـ ــا برس ـ ــالة موجهة
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للمصـ ــانع موضـ ــوع الد ارسـ ــة لتسـ ــهيل مهمة الباحث كما هو موضـ ــح في الملحق رقم ( ،)3وقام الباحث

بحصـ ــر االداريين العاملين في المنشـ ــآت الصـ ــناعية وفقا لبيانات من االتحادات الصـ ــناعية ،والمنشـ ــآت
ذاتها أيض ـ ــا ،حيث بلغ عددهم االجمالي في القطاعات كافة ( ،)153والجدول رقم ( )3يمثل تفاص ـ ــيل
البيانات االجمالية لكل قطاع صناعي مصدر في قطاع غزة كالتالي:
عدد المنشآت

عدد العاملين

عدد اإلداريين

نوا القطاا الصناعي

العدد
.1

قطاع الصناعات الخشبية

24

254

59

.2

قطاع الصناعات النسيجية والخياطة والجلود

21

215

51

.3

قطاع الصناعات الغذائية

12

222

43

57

691

153

اإلجمالي

ونظ ار لصــغر حجم مجتمع الد ارســة فقد اســتخدم الباحث أســلوب الحصــر الشــامل لمجتمع الد ارسـة

والبالغ ( )153من العاملين اإلداريين ،وبعد ذلك فقد تم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثناء خمس مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانع لم تقبل التعامل،
واض ـ ـ ـ ـ ــافة إلى مص ـ ـ ـ ـ ــنع متوقف عن العمل حيث بلغ عدد العاملين االداريين فيهم ( )18عامل وهذا ما

أوض ـ ــحته الد ارس ـ ــة االس ـ ــتطالعية المكونة من ( )30من العاملين اإلداريين التي اجراها الباحث ،وقد تم

توزيع ( )135اسـ ـ ــتبانة على جميع العاملين اإلداريين في ( )51مصـ ـ ــنع عامل  ،سـ ـ ــلمت باليد من قبل
الباحث وتم الحصول على ( )122استبانة بنسبة استرداد .%91
ثالثاً :أداة الدراسة:

قام الباحث بإعداد االس ــتبانة وفق نموذج األس ــئلة المغلقة التي يتطلب من مجتمع الد ارس ــة تحديد

اس ـ ـ ـ ــتجاباتهم إزاء العبارات المختلفة المتض ـ ـ ـ ــمنة بمحاور أداة الد ارس ـ ـ ـ ــة وفق تدرج (ليكرت) الخماس ـ ـ ـ ــي،
وتكونت االستبانة من قسمين رئيسيين هما:

القسم األول :البيانات الشخصية األولية

عبارة عن البيانات األولية لمجتمع الد ارسـ ـ ـ ـ ــة (العمر المؤهل العلمي ،عدد سـ ـ ـ ـ ــنوات الخبرة ،عمر
المصنع ،عدد العاملين ،رأس المال المسجل).

القسم الثاني  :وينقسم إلى محورين :

المحور األول  :التخطيط االستراتيجي

عبــارة عن مجــاالت التخطيط االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي ويتكون من ( )59فقرة موزعــة على ( )6مجــاالت

رئيسية على النحو التالي :

 المجال األول  :تحليل الموقف البيئي. -المجال الثاني  :الرؤية.

 المجال الثالث  :الرسالة.65

 -المجال الرابع  :األهداف.

 المجال الخامس  :الخطط والبرامج والسياسات. -المجال السادس  :االستراتيجيات.

المحور الثاني  :االبتكار التنظيمي

رابعاً  :خطوات بناء أداة الدراسة (االستبانة):
قام الباحث بإعداد استبانة لدراسة العالقة بين التخطيط االستراتيجي واالبتكار التنظيمي ،حيث

اتبع الباحث الخطوات اآلتية لبناء االستبانة:

 .1مراجعة الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة ذات الص ـ ــلة بموض ـ ــوع الد ارس ـ ــة ،واالس ـ ــتفادة منها في بناء االس ـ ــتبانة
وصياغة فقراتها.

 .2تم إعداد مس ـ ـ ـ ــودة أولية االس ـ ـ ـ ــتبانة من أجل تقييمها وعرض ـ ـ ـ ــها على المشـ ـ ـ ـ ـرفين وأخذ آرائهم حول
صالحية االستبانة لهذه الدراسة.

 .3تم عرض االس ــتبانة على المشـ ـرفين والنقاش معهم حول مالئمة فقرات االس ــتبانة ومتغيراتها لقياس
ما وضعت لقياسه وقدرتها على التعبير عن مضمون البحث.

 .4إعادة ترتيب مجاالت وأبعاد االستبانة واعادة صياغة فقراتها وفق التعديالت التي أبداها المشرفين.

 .5تم تص ـ ـ ـ ــميم االس ـ ـ ـ ــتبانة في ص ـ ـ ـ ــورتها األولية وعرض ـ ـ ـ ــها على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة
والتخصص ( ملحق رقم . )1

 .6في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة أو التعديل
لتستقر االستبانة في صورتها النهائية.

خامساً  :األساليب اإلحصائية المستخدمة :
تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية :

لحساب صدق أدوات الدراسة استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية :

 .1معامل ارتباط سبيرمان بروان ) (Spearman-Brownلقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
 .2معامل ألفاكرونباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في البيانات .

 .3معامل ارتباط س ـ ـ ـ ــبيرمان (  ) Spearman Correlation Coefficientلقياس الص ـ ـ ـ ــدق بطريقة
صدق االتساق الداخلي .

 .4االنحراف المعياري ( :)Standard Deviationللتعرف على مدى انحراف اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتجابات مفردات
الد ارسـ ــة لكل فقرة من الفقرات عن وسـ ــطها الحســـابي ،إلى جانب المجاالت الرئيســـة ،فكلما اقتربت
قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها .
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 .5اختبار ( )One Sample T-testالختبار متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطات اإلجابات على فقرات وأبعاد ومجاالت
االستبانة حول القيمة ( )3على تعبر عن الدرجة الحيادية .

 .6الوسط الحسابي ( :)Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات الدراسة على
الفقرات واألبعاد والمجاالت الرئيسة لالستبانة .

 .7اختبار تحليل التباين األحادي للفرق بين ثالث عينات مستقلة فأكثر .
 .8تحليل شيفيه
سادساً  :صدق االستبانة
 -1صدق المحكمين

قام الباحث بعرض االســ ـ ــتبانة على نخبة من المتخص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ــين وقام جميع المحكمين باالطالع
على االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبــانــة وابــداء جملــة من التعليقــات والمالحظــات عليهــا وتم حــذف بعض العبــارات وتعــديــل

بعضها ،بناء على ما اتفق عليه أكثر من  %75من المحكمين .
 .2صدق المقياس:

حسـ ـ ـ ــب نتائج اختبار التوزيع الطبيعي كلمنجروف سـ ـ ـ ــمرنوف ( )K – Sتبين أن البيانات تتبع

التوزيع الطبيعي وعليه قام الباحث باسـ ـ ــتخدام معامل ارتباط بيرسـ ـ ــون لقياس كل من االتسـ ـ ــاق الداخلي
والصدق البنائي وكانت النتائج كما يلي:
أ .صدق االتساق الداخلي

تم التحقق من صـ ـ ــدق االتسـ ـ ــاق من خالل حسـ ـ ــاب معامل ارتباط بيرسـ ـ ــون بين كل مجال من

مجاالت االسـ ـ ـ ــتبانة والمجال الكلي وكل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال بواسـ ـ ـ ــطة برنامج

(.)SPSS

حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة
الختبار ص ـ ـ ــدق االتس ـ ـ ــاق الداخلي قام الباحث بحس ـ ـ ــاب معامالت االرتباط بين كل مجال من

مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية للمجال نفسه وحصل الباحث على مصفوفة االرتباط التالية -:
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أوالً  :المحور األول  :التخطيط االستراتيجي

جدول رقم ( ) 4

معامل االرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية
معامل االرتباط

المجال

مستوى الداللة

تحليل الموقف البيئي

**0.61

دالة عند 0.01

الرؤية

**0.51

دالة عند 0.01

الرسالة

**0.73

دالة عند 0.01

األهداف

**0.49

دالة عند 0.01

الخطط والبرامج والسياسيات

**0.58

دالة عند 0.01

االستراتيجيات

**0.64

دالة عند 0.01

ابعاد التخطيط االستراتيجي ككل

**0.81

دالة عند 0.01

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية ( )28تساوي 0.449
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( )28تساوي 0.349

يتضح من الجدول رقم ( )4أن معامل االرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية دال إحصائيا عند مستوى

( ،)α ≥ 0.05وبذلك المجاالت صادقة لما وضعت لقياسه.

حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة

تم حســــــــــاب معامالت االرتباط بين فقرات المجال األول ( تحليل الموقف البيئي ) والدرجة

الكلية للمجال كما هو موضح في جدول رقم ( ) 5

جدول رقم ( ) 5

معامالت االرتباط بين فقرات المجال األول ( تحليل الموقف البيئي ) والدرجة الكلية للمجال
م

معامل االرتباط

معامل االرتباط

sig

sig

.1

**0.73

دالة عند 0.01

11

**0.54

دالة عند 0.01

.2

**0.50

دالة عند 0.01

12

**0.47

دالة عند 0.01

.3

**0.77

دالة عند 0.01

13

**0.69

دالة عند 0.01

.4

**0.51

دالة عند 0.01

14

**0.58

دالة عند 0.01

.5

**0.44

دالة عند 0.01

15

**0.64

دالة عند 0.01

.6

**0.57

دالة عند 0.01

16

**0.77

دالة عند 0.01

.7

**0.49

دالة عند 0.01

17

**0.57

دالة عند 0.01

.8

**0.53

دالة عند 0.01

18

**0.60

دالة عند 0.01

.9

**0.58

دالة عند 0.01

19

**0.67

دالة عند 0.01

.10

**0.83

دالة عند 0.01

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية ( )28تساوي 0.449
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( )28تساوي 0.349
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يتض ــح من الجدول رقم ( )5أن معامل االرتباط بين كل فقرة والمجال الكلي دال إحص ــائيا عند
مستوى ( ،)α ≥ 0.01وبذلك المجاالت صادقة لما وضعت لقياسه.

حســـــــــاب معامل االرتباط بين فقرات المجال الثاني (الرؤية) والدرجة الكلية للمجال كما هو

مبين في جدول (:)6

جدول رقم ()6

معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثاني (الرؤية) والدرجة الكلية للمجال
م

معامل االرتباط

sig

.1

**0.38

دالة عند 0.05

.2

**0.52

دالة عند 0.01

.3

**0.55

دالة عند 0.01

.4

**0.58

دالة عند 0.01

.5

**0.44

دالة عند 0.01

.6

**0.57

دالة عند 0.01

.7

**0.47

دالة عند 0.01

.8

**0.44

دالة عند 0.01

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية ( )28تساوي 0.449
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( )28تساوي 0.349

يتض ــح من الجدول رقم ( )6أن معامل االرتباط بين كل فقرة والمجال الكلي دال إحص ــائيا عند

مستوى ( ،)α ≥ 0.01وبذلك المجاالت صادقة لما وضعت لقياسه.

حســــــاب معامل االرتباط بين فقرات المجال الثالث (الرســــــالة) والدرجة الكلية للمجال كما هو

مبين في جدول (:)7

جدول رقم ()7
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثالث (الرسالة) والدرجة الكلية للمجال
م

معامل االرتباط

sig

.1

**0.66

دالة عند 0.01

.2

**0.76

دالة عند 0.01

.3

**0.77

دالة عند 0.01

.4

**0.73

دالة عند 0.01

.5

**0.79

دالة عند 0.01

.6

**0.73

دالة عند 0.01

.7

**0.81

دالة عند 0.01

.8

**0.78

دالة عند 0.01

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية ( )28تساوي 0.449
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( )28تساوي 0.349
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يتض ــح من الجدول رقم ( )7أن معامل االرتباط بين كل فقرة والمجال الكلي دال إحص ــائيا عند
مستوى ( ،)α ≥ 0.01وبذلك العبارات صادقة لما وضعت لقياسه .

حســــــــاب معامل االرتباط بين فقرات المجال الرابع (األهداف) والدرجة الكلية للمجال كما هو

مبين في جدول (: )8

جدول رقم ()8

معامالت االرتباط بين فقرات المجال الرابع (األهداف) والدرجة الكلية للمجال
م

معامل االرتباط

sig

.1

*0.33

دالة عند 0.05

.2

**0.53

دالة عند 0.01

.3

**0.57

دالة عند 0.01

.4

**0.54

دالة عند 0.01

.5

**0.61

دالة عند 0.01

.6

**0.71

دالة عند 0.01

.7

**0.69

دالة عند 0.01

.8

**0.32

دالة عند 0.05

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية ( )28تساوي 0.449
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( )28تساوي 0.349

يتض ــح من الجدول رقم ( )8أن معامل االرتباط بين كل فقرة والمجال الكلي دال إحص ــائيا عند

مستوى ( ،)α ≥ 0.01وبذلك المجاالت صادقة لما وضعت لقياسه.

حســــاب معامل االرتباط بين فقرات المجال الخامس (الخطط والبرامج والســــياســــات) والدرجة

الكلية للمجال كما هو مبين في جدول (: )9

جدول رقم ()9
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الخامس (الخطط والبرامج والسياسات) والدرجة الكلية للمجال
م

معامل االرتباط

sig

.1

**0.47

دالة عند 0.01

.2

**0.51

دالة عند 0.01

.3

**0.43

دالة عند 0.05

.4

**0.45

دالة عند 0.01

.5

**0.47

دالة عند 0.01

.6

**0.45

دالة عند 0.01

.7

**0.49

دالة عند 0.01

.8

**0.57

دالة عند 0.01

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية ( )28تساوي 0.449
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( )28تساوي 0.349
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يتض ــح من الجدول رقم ( )9أن معامل االرتباط بين كل فقرة والمجال الكلي دال إحص ــائيا عند مس ــتوى
( ،)α ≥ 0.01وبذلك المجاالت صادقة لما وضعت لقياسه .

حســـاب معامل االرتباط بين فقرات المجال الســـادس (االســـتراتيجيات) والدرجة الكلية للمجال

كما هو مبين في جدول (: )10

جدول رقم ()10

معامالت االرتباط بين فقرات المجال السادس (االستراتيجيات) والدرجة الكلية للمجال
م

sig

معامل االرتباط
**0.47 .1

دالة عند 0.01

**0.51 .2

دالة عند 0.01

**0.43 .3

دالة عند 0.01

**0.45 .4

دالة عند 0.01

**0.47 .5

دالة عند 0.01

**0.45 .6

دالة عند 0.01

**0.49 .7

دالة عند 0.01

**0.57 .8

دالة عند 0.01

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية ( )28تساوي 0.449
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( )28تساوي 0.349

يتض ـ ـ ـ ــح من الجدول رقم ( )10أن معامل االرتباط بين كل فقرة والمجال الكلي دال إحص ـ ـ ـ ــائيا

عند مستوى ( ،)α ≥ 0.01وبذلك المجاالت صادقة لما وضعت لقياسه.
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ثانياً  :المحور الثاني االبتكار التنظيمي

تم حســـــــــاب معامالت االرتباط بين فقرات االبتكار التنظيمي والدرجة الكلية للمحور كما هو

موضح في جدول رقم ()11

جدول رقم ()11

معامالت االرتباط بين فقرات االبتكار التنظيمي والدرجة الكلية للمجال
معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م
.1

**0.51

.9

*0.51

.17

**0.66

.2

**0.74

.10

**0.51

.18

**0.76

.3

**0.54

.11

**0.51

.19

**0.77

.4

**0.63

.12

**0.51

.20

**0.73

.5

**0.58

.13

**0.51

.21

**0.79

.6

**0.62

.14

**0.51

.22

**0.73

.7

**0.52

.15

**0.51

.23

**0.81

.8

**0.66

.16

**0.51

.24

**0.78

**0.89

الدرجة الكلية
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية ( )28تساوي 0.449
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( )28تساوي 0.349

يتض ــح من الجدول رقم ( )7أن معامل االرتباط بين كل فقرة والمجال الكلي دال إحص ــائيا عند

مستوى ( ،)α ≥ 0.01وبذلك المجاالت صادقة لما وضعت لقياسه.
ثانياً  :ثبات االستبانه

يقص ــد بثبات االس ــتبانة أن تعطي هذه االس ــتبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعها أكثر من مرة

تحت نفس الظروف والشــروط ،أو بعبارة أخرى فان ثبات االســتبانة يعني االســتقرار في نتائج االســتبانة
وعدم تغيرها بش ــكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على مجتمع الد ارس ــة عدة مرات خالل فترات زمنية

مختلفة.

تم حساب الثبات لالستبانة بطريقتين :

 .1معامل ألفا كرونباخ Cronbach Alpha
تم حســاب الثبات الكلي للحور األول ولمجاالتها المختلفة عن طريق حســاب معامل ألفا كرونباخ

 Cronbach Alphaعن طريق برنامج الحاسوب  spssكما هو موضح بالجداول التالية :
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جدول رقم ( ) 12

معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة
معامل ألفا كرونباخ

المجال
المحور األول  :التخطيط االستراتيجي
تحليل الموقف البيئي

0.54

الرؤية

0.60

الرسالة

0.89

األهداف

0.59

الخطط والبرامج والسياسيات

0.77

االستراتيجيات

0.64

الدرجة الكلية للتخطيط االستراتيجي

0.81

المحور الثاني  :االبتكار التنظيمي
0.79

الدرجة الكلية االبتكار التنظيمي
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية ( )28تساوي 0.449
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( )28تساوي 0.349

يتضـ ـ ـ ـ ـ ــح من الجدول رقم ( )12أن معامل ألفا كرونباخ للمجال األول (تحليل الموقف البيئي)

( )0.54وهو معامل ثبات قوي ،ووجد أن معامل ألفا كرونباخ للمجال الثاني (الرؤية) ( )0.60وهو
معامل ثبات قوي ،ووجد أن معامل ألفا كرونباخ للمجال الثالث (الرس ـ ـ ـ ــالة) ( ) 0.89وهو معامل ثبات

قوي ،ووجد أن معامل ألفا كرونباخ للمجال الرابع (األهداف)( ) 0.59وهو معامل ثبات قوي ،ووجد أن
معامل ألفا كرونباخ للمجال الخامس (الخطط والبرامج والسـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات)( ) 0.77وهو معامل ثبات قوي،
ووجد أن معامل ألفا كرونباخ للمجال السادس (االستراتيجيات) ( )0.64وهو معامل ثبات قوي.

ووجد أن معامل ألفا كرونباخ للمحور الثاني (االبتكار التنظيمي) ككل ( )0.79وهو معامل

ثبات مرتفع ودال إحصائيا عند مستوى داللة . 0.05

ب .التجزئة النصفية

تم حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الثبات الكلي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة التوافق المهني ومجاالتها المختلفة بين الفقرات الزوجية
والفقرات الفردية عن طريق حسـ ـ ــاب معامل الثبات لكل مجال من مجاالت االسـ ـ ــتبانة باسـ ـ ــتخدام طريقة

التجزئة النصفية ثم إيجاد معامل الثبات المعدل كما هو موضح بجدول ()13
معامل
الثبات
المعدل

ر*2

=

ر1+
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جدول رقم ()13

معامالت االرتباط لكل مجال من مجاالت االستبانة بطريقة التجزئة النصفية
المجال

معامل الثبات قبل التعديل

معامل الثبات مجال التعديل

المحور األول  :التخطيط االستراتيجي
تحليل الموقف البيئي

0.56

0.72

الرؤية

0.69

0.82

الرسالة

0.87

0.93

األهداف

0.54

0.70

الخطط والبرامج والسياسيات

0.69

0.82

االستراتيجيات

0.63

0.77

الدرجة الكلية للتخطيط االستراتيجي

0.88

0.94

المحور الثاني  :االبتكار التنظيمي
0.77

الدرجة الكلية لالبتكار التنظيمي

0.87

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية ( )28تساوي 0.449
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( )28تساوي 0.349

يتضــح من الجدول رقم ( )13أن معامل الثبات للمجال األول (تحليل الموقف البيئي) ()0.56

ومعامل الثبات المعدل ( ، )0.72وأن معامل الثبات للمجال الثاني (الرؤية) ( )0.69ومعامل الثبات
المعدل ( ،)0.82وأن معامل الثبات للمجال الثالث (الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة ) ( ، )0.87ومعامل الثبات المعدل
( ،)0.93أن معــامــل الثبــات للمجــال الرابع (األهــداف) ( ، )0.54ومعــامــل الثبــات المعــدل (، )0.70
وأن معامل الثبات للمجال الخامس (الخطط والبرامج والسـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــات) ( )0.69ومعامل الثبات المعدل

( ، )0.82وأن معــامــل الثبــات للمجــال الخــامس (االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــات) ( )0.63ومعــامــل الثبــات المعــدل
( ، )0.77وأن معامل الثبات للمحور األول ( ، )0.88ومعامل الثبات المعدل ( )0.94وهي معامالت
ثبات مرتفعة ودال إحصائيا عند مستوى داللة . 0.05

كما يتضـ ـ ـ ـ ـ ــح وأن معامل الثبات للمحور الثاني ( ، )0.77ومعامل الثبات المعدل ( )0.87وهي

معامالت ثبات مرتفعة ودال إحصائيا عند مستوى داللة .0.05

وبذلك يكون الباحث قد تأكد من ص ـ ــدق وثبات إس ـ ــتبانة الد ارس ـ ــة مما يجعله على ثقة بص ـ ــحة

اإلســتبانة وصــالحيتها لتحليل النتائج أو اختبار صــحة فرض ـيات الد ارســة ،وبذلك تكون اإلســتبانة في
صورتها النهائية كما هي في الملحق رقم ( )2قابلة للتوزيع.

تحليل مكونات أداة الدراسة " واقع متغيرات الدراسة " ومناقشة النتائج

اختبار التوزيع الطبيعي (Nolmogorov-Simirov Test (K-S
تم اسـ ــتخدام اختبار كولمجوروف – سـ ــمرنوف ( )Nolmogorov-Simirov Test (K-Sالختبار ما
إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول ()14
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جدول ()14

نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
قيمة z

القيمة االحتمالية

االستبانة

م
.1

تحليل الموقف البيئي

0.85

0.11

.2

الرؤية

0.78

0.23

.3

الرسالة

0.69

0.06

.4

األهداف

0.87

0.14

.5

الخطط والبرامج والسياسيات

0.96

0.30

.6

االستراتيجيات

0.91

0.26

.7

االبتكار التنظيمي

0.62

0.12

0.78

0.87

جميع الفقرات

يتضـ ــح من الجدول السـ ــابق أن القيمة االحتمالية ( )Sigلجميع مجاالت المقياس كانت أكبر من

مس ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة  α = 0.05وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي وعليه تم
استخدام االختبارات المعلمية لتحليل فقرات االستبانة واإلجابة على الفرضيات.

تحليل فقرات االستبانة :

قــام البــاحــث بــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام اختبــار  Tللعينــة الواحــدة ( )One Seample T.testلتحليــل فقرات

االســتبانة فإذا كانت القيمة االحتمالية ( )Sigأكبر من ( )0.05نقبل الفرضــية الصــفرية ويكون في هذه
الحالة متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة اقل من قيمة الموافقة المتوسطة وهي ( ،)3أما

إذا كانت القيمة االحتمالية ( )Sigأقل من ( )0.05نرفض الفرضـ ـ ـ ــية الصـ ـ ـ ــفرية ويكون في هذه الحالة
متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة أكبر من قيمة الموافقة المتوسطة وهي ( ،)3وفي هذه

الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوس ـ ـ ــط االجابة يختلف اختالفا جوهريا عن درجة الموافقة المتوس ـ ـ ــطة،
وذلك من خالل قيمة االختبار .
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الفصل اخلامس
حتليل البيانات واختبار الفرضيات
ومناقشة النتائج
 قع ة
ال  :اتالصف اإلحاعئي جملصةع اتعلااة لفق اخلاعئص اتشخا ة
 أل ً
لاتصنظ ة ة
 ثعن عً  :حت ل كالنع أراة اتعلااة ل نعتشة اتنصعئج
 ثعتثعً :اخصبعل فرض ع اتعلااة ل نعتشة اتنصعئج

يهدف هذا الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إلى تحقيق أهداف الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ومن أجل ذلك قام الباحث بجمع البيانات

الالزمة من خالل أداة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وتم تفريغها وتحليلها إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيا واجراء االختبارات الالزمة التي تم
التفص ــيل لها في الفص ــل الرابع وذلك للتحقق من ص ــحة فروض الد ارس ــة ،وقد اس ــتخدم الباحث برنامج
الرزم اإلحصائية للعوم االجتماعية ( )spssفي تحليل البيانات ،والتوصل للنتائج حسب الفروض.

أوالً  :الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص الشخصية والتنظيمية :
قام الباحث بعرض التك اررات والنس ـ ــب المئوية لوص ـ ــف خص ـ ــائص مجتمع الد ارس ـ ــة وذلك على
النحو التالية :

 .1الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية
لقد قام الباحث باس ــتثناء عنص ــر الجنس من الخص ــائص الش ــخص ــية وذلك ألن جميع المجتمع

كان مجتمع ذكوري ولم يكن هناك أي من االنثى في مجتمع الدراسة .

أ .بالنسبة للعمر:

الوصف االحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص الشخصية كما هو موضح في الجدول رقم ()15
جدول رقم ()15

يوضح النسب التكرارية ألفراد عينة الدراسة حسب العمر حيث ن = 123
العدد

النسبة المئوية

العمر
أقل من 30

25

20.3

 -30أقل من 40

70

56.9

 -40أقل من 50

25

20.3

 50فأكثر

3

2.4

123

% 100

المجموا

تش ـ ـير نتائج الجدول رقم ( )15فيما يخص العمر أن ما نسـ ــبته ( )%20.3للفئة العمرية (أقل

من  )30من افراد مجتمع الد ارس ــة ،و أن( ) % 56.9من أفراد مجتمع الد ارس ــة ما بين ( -30أقل من
 ،)40وهاتان النسبتين تحسبا لصالح هذه المنظمات في أنها تستفيد من اإلمكانيات والطاقات الكامنة

في القيادات الش ــابة ،باإلض ــافة إلى أن هذه المنظمات تفتح الباب أمام الش ــباب للتقدم والنمو وش ــغل

المناص ــب اإلدارية فيها ،بينما بلغت نس ــبة الذين تتراوح أعمارهم بين (  - 40أقل من  ) 50ما نس ــبته

( )%20.3من أفراد مجتمع الدراسة ،ونسبة أفراد مجتمع الدراسة الذين تصل أعمارهم  50سنة فأكثر
فقد بلغت ما نس ـ ــبته ( )%2.4وهذا ما يشـ ـ ـير إلى وجود نس ـ ــبة كبيرة من أفراد مجتمع الد ارس ـ ــة لديها

النضوج والخبرة والتمرس في إدارة هذه المنظمات ،وأن صعوبة سوق العمل وعدم توافر فرص عمل في
السوق تحتم على العاملين االستمرار في عملهم ومحاولة الحفام عليه.
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ب .بالنسبة للمؤهل العلمي :

جدول رقم ()16

يوضح النسب التكرارية ألفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي حيث ن = 123
العدد

النسبة المئوية

المؤهل العلمي
دبلوم متوسط

18

14.6

دبلوم عالي

5

4.1

بكالوريوس

66

53.7

ماجستير

3

2.4

دكتوراه

/

/

31

25.2

123

% 100

غير ذلك
المجموا

تش ـ ـ ـير نتائج الجدول رقم ( )16فيما يخص المؤهل العلمي إلى أن ما نسـ ـ ــبته ( )%14.6من

حملة الدبلوم فما دون وأن ما نسـ ـ ـ ــبته ( )%4.1من حملة الدبلوم العالي من أفراد مجتمع الد ارسـ ـ ـ ــة ،

بينما نســبة الحاصــلين على درجة البكالوريوس وصــلت إلى ما نســبته ( ، )%53.7ونســبة الحاصــلين

على درجة الماجس ـ ــتير بلغت ما نس ـ ــبته ( )%2.4علما بعدم وجود حملة للدكتوراه ض ـ ــمن افراد مجتمع

الد ارســة ولكن أذ تدل هذه النتائج على ارتفاع المســتوى التعليمي ألفراد مجتمع الد ارســة ،وقد يعود ذلك

إلى أن طبيعة عمل القطاع الصــناعي االنتاجي الفلســطيني أصــبح يتطلب مســتويات عالية من المهارة

والتعليم وذلك للتطور التكنولوجي المتســارع واتجاه المنظمات الصــناعية الي التنافســية الحادة في الســوق

الفلسطيني.

ج .بالنسبة سنوات الخبرة :

جدول رقم ( ) 17

يوضح النسب التكرارية أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة حيث ن = 123
العدد

النسبة المئوية

سنوات الخبرة
أقل من 5

11

8.9

 -5اقل من 10

36

29.3

 -10اقل من 15

49

39.8

 15سنة فأكثر

27

22

123

% 100

المجموا

تشــ ـ ــير نتائج الجدول رقم ( )17فيما يخص عدد س ـ ـ ــنوات الخبرة إلى أن( )%8.9من افراد
مجتمع الد ارســة تقل عدد ســنوات خبرتهم عن(  5ســنوات ) ،بينما بلغت نســبة الذين تتراوح خبراتهم بين

( -5أقل من  10سنوات ) من افراد مجتمع الدراسة ( )%29.3وبلغت نسبة الذين تصل عدد سنوات
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خبرتهم (  -10أقل من  )15إلى ما نسـ ـ ــبته ( ،)% 39.8وأن ما نسـ ـ ــبته ( 15( )%22سـ ـ ــنة فأكثر)،
ويســتدل من النتائج أن معظم افراد مجتمع الد ارســة لديها عدد ســنوات خبرة تزيد عن العشــر ســنوات،

األمر الذي يعكس توفر الخبرات العملية الكافية في مجال إدارة هذه المنظمات وذلك لوجود نسـبة كبيرة
من العاملين تتراوح اعمارهم بين ( ) 40 – 30عاما االمر الذي يوفر مهارات إدارية ذات خبرة .

 .2الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات التنظيمية :

جاء الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص التنظيمية كما هو موضح بالجداول
التالية:

أ .بالنسبة لعمر المنظمة:

جدول رقم ()18

يوضح النسب التكرارية ألفراد عينة الدراسة حسب عمر المنظمة حيث ن = 123
العدد

النسبة المئوية

عمر المنظمة
أقل من 5

5

4.1

 -5اقل من 10

16

13

 -10اقل من 15

39

31.7

 15سنة فأكثر

63

51.2

123

% 100

المجموا

تش ــير نتائج الجدول رقم ( )18فيما يخص العمر الزمني للمنظمة إلى أن النس ــبة األكبر من

هذه المنظمات هي منظمات ليس ـ ــت حديثة العهد ،فقد وص ـ ــلت نس ـ ــبة المنظمات التي يص ـ ــل عمرها
الزمني إلى ) )15س ـ ــنة فأكثر إلى ( ، )%51.2األمر الذي يكس ـ ــب هذه المنظمات الخبرة التراكمية

الجيدة في مجاالت عملها المختلفة ،وتشــير النتائج إلى أن هناك انخفاضــا في اإلقبال على االســتثمار

في بعض القطاعات من هذا النوع من المنظمات  ،حيث أن المنظمات التي عمرها الزمني يتراوح بين
( -10أقل من  (15س ــنة بلغت نس ــبتها( )%31.7والش ــركات التي يتراوح عمرها الزمني بين ( -5أقل
من  )10ســنوات انخفضــت نســبتها إلى ( )%13والشــركات التي يقل عمرها الزمني عن ( )5ســنوات

انخفضـ ـ ــت نسـ ـ ــبتها بشـ ـ ــكل ملحوم جدا إلى ما نسـ ـ ــبته ( ، )%4.1وقد يعود ذلك إلى أن سـ ـ ــوق هذه

القطاعات أص ــبح ال يحتمل الزيادة في أعداد المنظمات الص ــناعية  ،األمر الذي يفس ــر عزوف رؤوس

األموال عن االستثمار في القطاعات الصناعية .
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ب .بالنسبة عدد العاملين :

جدول رقم ()19

يوضح النسب التكرارية ألفراد عينة الدراسة حسب عدد العاملين حيث ن = 123
العدد

النسبة المئوية

عدد العاملين
أقل من 10

10

8.1

 – 10أقل من 20

65

52.8

 20فأكثر

48

39

123

% 100

المجموا

تش ـ ـ ــير نتائج الجدول رقم ( )19فيما يخص عدد العاملين في المنظمة إلى أن ( )%8.1من

المنظمات يقل عدد العاملين فيها عن  10عاملين ،بينما المنظمات التي يتراوح عدد العاملين فيها
بين -10أقل من  20بلغت ما نسبته ( ،)%52.8ونسبة المنظمات التي يصل عدد العاملين فيها إلى
 20من العاملين فأكثر بلغت( ،)%39ويتض ـ ــح من النتائج أن هذه المنظمات تحتاج إلى عدد كبير

نسـ ــبيا من الموارد البشـ ــرية ،ويعزى ذلك الن المنظمات الصـ ــناعية ال تسـ ــتطيع اسـ ــتقطاب عمالة جديدة

لعدم قدرة السوق على استيعاب منتجاتها ،ووجود منافسة من المنتجات المستورة .
ج .رأس المال المسجل :

جدول رقم ()20

يوضح النسب التكرارية ألفراد عينة الدراسة حسب رأس المال المسجل حيث ن = 123
العدد

النسبة المئوية

أرس المال المسجل
اقل من  300ألف$

32

26

 300ألف - $أقل من  500الف$

39

31.7

 500ألف  $فأكثر

52

42.3

123

% 100

المجموا

تشــير نتائج الجدول رقم ( )20فيما يخص رأس المال المســجل إلى أن ما نســبته ( )%26من

المنظمات يقل رأس مالها عن  300ألف دوالر أمريكي ،بينما نســبة المنظمات التي يتراوح رأس مالها

المسجل بين  300ألف  -$أقل من  500ألف  $بلغت ( ، )%31.7أما المنظمات التي ي صل رأس
مالها المسـجل إلى  500ألف دوالر أمريكي فأكثر فقد بلغت نسـبتها ( ،)%42.3ويسـتدل من النتائج

أن هذا النوع من المنظمات يحتاج إلى رأس مال كبير نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيا ،وذلك لحاجتها عندما كانت تعمل
بالتصدير الى اّالت ومواد اولية .
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ثانيا" :نتائج تحليل مجاالت و أبعاد الدراسة

 .1نتائج تحليل مجاالت المحور األول التخطيط االستراتيجي

قام الباحث بحس ــاب المتوس ــطات الحس ــابية واالنحراف المعياري والوس ــط الحس ــابي النس ــبي والقيم

االحتمالية لجميع مجاالت المحور األول كما هو موضح بجدول رقم ()21
جدول رقم ()21

حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبي لكل مجال
المجال

م

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االحتمالية

الرتبة

.1

تحليل الموقف البيئي

4.17

0.79

83.6

15.8

0.00

4

.2

الرؤية

4.2

0.78

83.9

16.3

0.00

1

.3

الرسالة

4.19

0.8

83.8

16.9

0.00

2

.4

األهداف

4.17

0.8

83.8

16.3

0.00

3

.5

الخطط والبرامج والسياسيات

4.1

0.79

82.1

17.2

0.00

5

.6

االستراتيجيات

4.07

0.83

81.3

13.7

0.00

6

4.16

0.8

83.1

15.3

0.00

الدرجة الكلية

الحسابي

المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة (( α ≤ 0.05

الحسابي

قيمة

القيمة

النسبي

االختبار

()sig

تشـ ـير النتائج في الجدول رقم ( )21إلى أن المتوس ــط الحس ــابي لجميع فقرات المحور االول

التخطيط االستراتيجي ي ساوي ) ، (4.16وأن المتوسط الحسابي النسبي ي ساوي ) ،)%83.1وان قيمة

اختبار (ت) بلغت ( ،)15.3وأن القيمة االحتمالية ( )sigتس ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ( ،)0.000لذلك يعد هذا المحور
بشــكل عام دال إحصــائيا عند مســتوى داللة ( ،( α ≤ 0.05ويســتدل من أن متوســط درجة االســتجابة

لهذا المحور تزيد عن درجة الموافقة المتوس ــطة وهي ) )3والتي بلغت ( ،) 4.16أي أن هناك موافقة

بدرجة كبيرة من قبل مجتمع الد ارســة على جميع فقرات هذا المحور بشــكل عام ،وهذا يعني أن النســب
االحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية تدل على قبول عينة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للمجاالت المطروحة اعتمادا على ترابطهم وانتمائهم مع

بعض ـ ــهم ومع الدرجة الكلية مما يدل على أن المنظمات في القطاعات الص ـ ــناعية في محافظات غزة
تتوفر لديها العناصر األساسية لعملية التخطيط االستراتيجي.

ولهذا اتفقت هذه النتائج مع كل من د ارس ـ ـ ــة  )2012( Arasa, K'Obonyoوتش ـ ـ ــير الى أن

كل خطوات التخطيط االسـ ـ ــتراتيجي (تحديد الغرض للشـ ـ ــركة والمسـ ـ ــح البيئي من بيئة األعمال ،وتحديد

القضــايا االســتراتيجية للشــركة ،واختيار االســتراتيجية واقامة نظم التنفيذ والتقييم والمراقبة) تكون متصـلة

بشــكل إيجابي ألداء الشــركة  ،واتفقت ايضــا مع د ارســة صــيام ( )2010والتي بينت النتائج أن اإلدارات

العليا للمؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات النس ـ ـ ــوية األهلية تدعم عملية التخطيط االس ـ ـ ــتراتيجي وتلتزم به لتطوير أدائها ،كما

اتفقت الدراسة مع دراسة شويخ ( )2007والتي بينت الدراسة أن نسبة ( )% 71.46من عينة الدراسة
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يؤيدون وجود عالقة بين التخطيط االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجي في مؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات التعليم التقني ومدى انتشـ ـ ـ ـ ــار ثقافة

التخطيط االسـ ــتراتيجي ،بما يخدم عملية التخطيط وتطوير الكلية .واتفقت مع د ارسـ ــة االشـ ــقر ()2006

حيث أن (  )%66.7من مديري المنظمات لديهم وضــوح للمفهوم العلمي للتخطيط االســتراتيجي ،وأنهم
يميلون لممارسة هذا النوع من التخطيط بدرجة عالية.

واختلفت هذه الد ارس ــة مع د ارس ــة جواهر ( )2011والتي توص ــلت الى غياب ش ــبه تام للتخطيط

االســتراتيجي في إدارتها على الرغم من وجود م ص م ناجحة مثل المؤس ـســة محل الد ارســة كما اختلفت

مع د ارســة( )Rippon 2002حيث اظهرت الد ارســة إلي الحاجة لوجود إطار لمســاعدة المدراء ومتخذي
الق اررات لتلك المؤسسات بأداة لتحويل مبادت وعملية اإلدارة االستراتيجية إلى تطبيق عملي.

يرى الباحث أن المنظمات محل الد ارســة تهتم بالتخطيط االســتراتيجي ،وممارســة ابعاده ،بما يتناســب

مع قدراتهم ومواردهم المتاحة ،ويعملون على ممارسة ابعاده ،بشكل يضمن لهم البقاء بالسوق ،ومحاولة
منه للتطوير والمنافس ـ ـ ــة ،وكسـ ـ ـ ـ ار للمعوقات المتتالية من البيئة الخارجية ،وحفاظا على مكانتهم ض ـ ـ ــمن

االسواق المحلية.

أ -نتائج تحليل فقرات المجال الفرعي األول من المحور األول" تحليل الموقف البيئي"
جدول رقم ()22

حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبي لكل فقرة من فقرات مجال
تحليل الموقف البيئي

م

.1
.2

.3

.4
.5
.6

المجال
تعمل االدارة على تحديد نقاط القوة والضـ ـ ــعف في البيئة
الداخلية للمنظمة

تقوم اإلدارة بتحليل العوامل البيئية الداخلية في المنظمة
لمعرفة القدرات االدارية ومنها الهيكل التنظيمي

تقوم اإلدارة بتحليل العوامل البيئية الداخلية في المنظمة

لمعرفة الموقف المالي لها

تقوم اإلدارة في تقييم االدوات واالليات المس ـ ـ ـ ـ ــتخدمة في

عمليات المنظمة.

تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعين اإلدارة بالخبرات والكفاءات المتوفرة لديها في

المنظمة عند اتخاذ الق اررات

تش ـ ـ ـ ــرك االدارة جميع المس ـ ـ ـ ــتويات المعنية في حص ـ ـ ـ ــر

االحتياجات من الموارد المطلوبة

المتوسط

المتوسط

االنحراف

4.41

0.61

88.3

4.2

0.71

84.1

الحسابي

المعياري

الحسابي
النسبي

قيمة

القيمة

االحتمالية

الرتبة

25.6

0.00

1

18.7

0.00

7

االختبار

()sig

4.4

0.64

88.2

24.5

0.00

2

4.1

0.79

82

15.3

0.00

16

4.23

0.81

84.6

16.9

0.00

5

3.95

0.94

79

11.2

0.00

19

82

م

.7
.8
.9

.10

المجال
تحلـل االدارة البيئـة الخـارجيـة للمنظمـة لتحـديـد المخـاطر

التي قد تتعرض لها مستقبال

تحلل االدارة البيئة الخارجية للمنظمة الكتشـ ـ ــاف الفرص

المستقبلية التي قد تتوفر لها

يس ـ ـ ـ ــاعد التعرف على عوامل البيئة الخارجية في تحقيق

أهداف المنظمة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة

االحتمالية

الرتبة

()sig

4.09

0.79

81.8

15.3

0.00

17

4.29

0.73

85.9

19.6

0.00

3

4.17

0.72

83.4

18.6

0.00

8م

تحلل اإلدارة العوامل السـياسـية واالقتصـادية واالجتماعية

والتكنولوجيـ ـة المحيط ــة ب ــالمنظم ــة والتي يمكن أن تؤثر 4.07

0.82

81.3

14.5

0.00

18

4.15

0.77

83.1

16.7

0.00

11

.12

تهتم االدارة بشكل كبير بعمالئها

4.17

0.72

83.4

18.6

0.00

8م

.13

تهتم االدارة بشكل كبير بمنافسيها

4.28

0.76

85.7

18.7

0.00

4

4.12

0.89

82.4

13.9

0.00

15

4.13

0.93

82.6

13.5

0.00

13م

4.13

0.89

82.6

14.1

0.00

13

4.22

0.85

84.6

16.1

0.00

6

4.14

0.78

82.8

16.1

0.00

12

4.17

0.82

83.4

18.6

0.00

8

4.18

0.79

83.6

15.8

0.00

.11

.14
.15
.16
.17
.18
.19

عليها اآلن وفي المستقبل.

تس ــهم د ارس ــة العوامل الخارجية في تحديد نطاق الس ــوق

المرتقب للمنظمة.

تس ــاعد د ارس ــة الموقف البيئي على بيان الموارد المتاحة

للمنظمة

تمتلــك المنظمــة المرونــة للتعــامــل مع التغيرات في البيئــة

الداخلية والخارجية

تعتمد اإلدارة على مص ـ ــادر معلومات متنوعة بما فيها
الخبرة الشخصية عند إعداد الخطة االستراتيجية

تؤثر التغيرات البيئي ـة الخــارجي ـة والــداخلي ـة على أهــداف
المنظمة وبرامجها

توجد قيادات إدارية مدربة قادرة على تعظيم االسـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة

من الموارد واالمكانيات المتاحة

توجـ ــد قيـ ــادات اداريـ ــة ومـ ــدربـ ــة على وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع الخطط

االستراتيجية

الدرجة الكلية

المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

يتضح من الجدول رقم ( ) 22

تم اختبار فقرات المجال الفرعي األول من المحور األول" الموقف البيئي" ،باسـ ــتخدام اختبار
(ت) لمعرفة ما إذا كانت متوسـ ــط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المجال ،والمجال بشـ ــكل

عام قد وصــلت إلي الدرجة المتوســطة وهي ( )3أم زادت أم قلت عن ذلك ،وقد كانت النتائج كما هي

موضحة بالجدول رقم ( )22وأشارت إلى ما يلي:
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أن كل فقرة من فقرات المجال الفرعي األول من المحور األول دالة إحصـ ـ ــائيا بمتوسـ ـ ــطات

حسـ ـ ـ ــابية متفاوتة حيث تراوحت بين ( ، )3.95 - 4.41وهذا يعني أن درجة الموافقة على الفقرات

كانت بدرجة كبيرة ،وقد احتلت الفقرة االولى الترتيب األول من حيث األهمية ،بينما احتلت الفقرة

السـ ــادسـ ــة الترتيب األخير ،ومن ذلك يرى الباحث أن مجتمع الد ارسـ ــة يهتم بجميع فقرات هذا المجال

وأن أهم العوامل التي تؤخذ بالحسـ ــبان عند تحليل الموقف البيئي والتي حازت على الترتيب األول هي
تحديد نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للمنظمة .

ان المتوســط الحســابي لجميع فقرات المجال الفرعي األول معا ( )4.18وان المتوســط الحســابي

النســبي ( )%83.6قيمة االختبار(ت)( )15.8وأن القيمة االحتمالية ( )sigتســاوي ( )0.000يعني أن
هذا المجال دال إحصــائيا عند مســتوى داللة ( ( α ≤ 0.05ويســتدل من أن متوســط درجة االســتجابة

لهذا المجال بشــكل عام تزيد عن درجة الموافقة المتوســطة وهي  ، 3وقد بلغت ( )4.18أي أن هناك

موافقة بدرجة كبيرة جد ا من قبل مجتمع الد ارسـة على هذا المجال بشـكل عام وهذا يعني ان المنظمات
في القطاع االنتاجي الص ـ ـ ـ ـ ــناعي في محافظات غزة تولي اهتماما كبي ار في تحليل الموقف البيئي والذي
يعد من احد المراحل االساسية للتخطيط االستراتيجي وفق االدبيات االدارية .

تتفق هذه النتيجة مع د ارس ـ ــة شـ ـ ـراب (  ) 2011التي وجدت أن ش ـ ــركات االدوية تقوم بممارس ـ ــة

التخطيط االستراتيجي من خالل ممارسة المراحل األساسية له وهي :التحليل االستراتيجي للبيئة (تحليل
البيئة الداخلية وتحليل البيئة الخارجية)  ،كما اتفقت مع د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيام ( )2010التي وجدت ان

المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات النسـ ـ ـ ــوية تختار اسـ ـ ـ ــتراتيجياتها بما يتالءم مع قدراتها الداخلية والظروف الخارجية التي
تواجهها ،كما اتفقت مع د ارس ـ ــة  )2012( Arasa, K'Obonyoوالتي وجدت أيض ـ ــا أن كل خطوات

التخطيط االس ـ ـ ـ ــتراتيجي (تحديد الغرض للش ـ ـ ـ ــركة والمس ـ ـ ـ ــح البيئي من بيئة األعمال ،وتحديد القض ـ ـ ـ ــايا

االسـ ــتراتيجية للشـ ــركة ،واختيار االسـ ــتراتيجية واقامة نظم التنفيذ والتقييم والمراقبة) تكون متصـ ــلة بشـ ــكل
إيجابي ألداء الشركة.

واختلفت د ارسـ ـ ـ ــة الباحث مع د ارسـ ـ ـ ــة االشـ ـ ـ ــقر ( )2006التي اظهرت أن المديرين ال ينظرون

للمعوقات المحددة التي تم عرضــها عليهم في االســتبانة بشــكل عام كمعوقات تقف أمام عملية ممارســة

التخطيط االس ــتراتيجي ،بينما أش ــار بعض ــهم إلى وجود معوقات أخرى كتغيير طاقم العاملين بين فترة

وأخرى ،ونقص اإلمكانيات المادية ،وعدم تلقي المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاندة الكافية من السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة ،كما اختلفت مع

د ارس ـ ــة  )2002( Ripponالتي خلص ـ ــت إلى أن المؤسـ ـ ـس ـ ــات األهلية في كثير من األحوال تدار من
خالل أفراد يستغلونها لمصالحهم الشخصية مما يجعلهم يسيئون إدارته.

يســتنتج الباحث أن المنشــاة الصــناعية محل الد ارســة اهتمت بد ارســة الموقف البيئي بشــكل تام لما

تمر به من ظروف متقلبة باســ ــتمرار نتيجية التقلب الســ ــياســ ــي واالقتص ـ ــادي المس ـ ــتمر ،واالزمات التي
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تعصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف بقطــاع غزة ممــا جعلهــا تركز على االهتمــام بمتــابعــة بيئتهــا الــداخليــة بمــا يتالءم مع البيئــة

الخارجية المتقلبة .

ب -نتائج تحليل فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور األول "الرؤية"
جدول رقم ()23

حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبي لكل فقرة من فقرات مجال الرؤية
م
.1
.2

.3
.4

المجال
لدى المنظمة رؤية واضحة تعبر عن توجهاتها

المتوسط

الحسابي
4.41

تعتمــد رؤيــة المنظمــة على المبــادت والمعتقــدات التي

تقود أفراد المنظمـ ــة أثنـ ــاء س ـ ـ ـ ـ ـ ــعيهم لتحقيق غرض 4.14

المنظمة من خالله تحقيق غرض المنظمة

توض ـ ــح رؤية المنظمة ص ـ ــورة للنجاح الذي يمكن أن

تحققه المنظمة

المعياري
0.68

الحسابي
النسبي
88.3

االختبار
23.2

االحتمالية

الرتبة

0.00

1

()sig

0.76

82.8

16.6

0.00

7

4.2

0.82

84.1

16.3

0.00

4

4.16

0.77

83.3

16.7

0.00

5

المنظمة

تعتبر رؤية المنظمة الطريق الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية التي تحاول

االنحراف

المتوسط

قيمة

القيمة

توضـ ـ ـ ـ ـ ــح رؤية المنظمة الوعي بالمصـ ـ ـ ـ ـ ــادر المتاحة

.5

والنظر إلى البيئة المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبلية حتى تتمكن المنظمة 4.16

0.87

83.3

14.8

0.00

5م

.6

4.22

0.82

84.4

16.6

0.00

2

4.22

0.75

84.4

18

0.00

2م

4.04

0.78

80.8

14.7

0.00

8

4.2

0.78

83.9

16.3

0.00

.7
.8

من االستجابة بنجاح للتغيرات البيئية.

تعبر رؤية المنظمة عن الطموحات المراد تحقيقها
تشمل رؤية المنظمة المنتجات والخدمات والتسهيالت
واالسواق المستهدفة والعمالء

تثير رؤية المنظمة تجاوبا في مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاعرك وعواطفك

تجاه المنظمة

الدرجة الكلية

المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

يتضح من الجدول رقم ( ) 23

تم اختبار فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور األول" الرؤية" ،باسـ ـ ـ ــتخدام اختبار (ت)
لمعرفة ما إذا كانت متوس ــط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المجال ،والمجال بش ــكل عام قد

وصــلت إلي الدرجة المتوســطة وهي  3أم زادت أم قلت عن ذلك ،وقد كانت النتائج كما هي موضــحة

بالجدول رقم ( )23وأشارت إلى ما يلي:

إن كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور األول دالة إحصـ ـ ـ ــائيا بمتوسـ ـ ـ ــطات

حسـ ـ ـ ـ ــابية متفاوتة حيث تراوحت بين ( ،)4.04 – 4.41وهذا يعني أن درجة الموافقة على الفقرات

كانت بين الكبيرة والكبيرة جدا  ،وقد احتلت الفقرة االولى الترتيب األول من حيث األهمية ،بينما احتلت
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الفقرة الثامنة الترتيب األخير ،ومن ذلك يرى الباحث أن مجتمع الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة يهتم بجميع فقرات هذا

المجال ،وأن أهم العوامل التي تؤخذ بالحسـ ــبان عند هذا المجال وهي الرؤية التي حازت على الترتيب
األول وبذلك أن المنظمة تمتلك رؤية واضحة ومحددة ،هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الخبرة
المتوفرة تلعب دو ار مهما في ذلك .

إن المتوسـ ــط الحسـ ــابي لجميع فقرات المجال الفرعي الثاني معا ( )4.2وان المتوسـ ــط الحسـ ــابي

النس ـ ــبي ( )%83.9قيمة االختبار (ت) ( )16.3وأن القيمة االحتمالية ( )sigتس ـ ــاوي ( )0.000يعني
أن هذا المجال دال إحص ـ ـ ـ ــائيا عند مس ـ ـ ـ ــتوى داللة ( ( α ≤ 0.05ويس ـ ـ ـ ــتدل من أن متوس ـ ـ ـ ــط درجة
االس ــتجابة لهذا المجال بش ــكل عام تزيد عن درجة الموافقة المتوس ــطة وهي  ، 3وقد بلغت ( )4.2أي

أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل مجتمع الد ارســ ـ ــة على هذا المجال بشـ ـ ـ ــكل عام ،وهذا يعني أن

المنظمات في القطاع االنتاجي الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعي في محافظات غزة تولي اهتماما كبي ار في تحديد رؤيتها

بشكل جيد والذي يعد من أحد المراحل األساسية للتخطيط االستراتيجي وفق األدبيات اإلدارية.

وهذا يعني أن منظمات القطاع اإلنتاجي الص ـ ــناعي لديها اهتمام كبير برؤية المنظمة ،األمر

الذي يدلل على وجود عنص ــر مهم من عناص ــر التخطيط االس ــتراتيجي لدى هذه الش ــركات  .وهو ما
يتفق مع ما جاء في أدبيات الفكر اإلداري وكما هو موض ــح من خالل اإلطار النظري لهذه الد ارس ــة

من ناحية ،ومع ما جاء في الد ارس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة من ناحة أخرى كما في د ارس ـ ـ ــة كل من Arasa,

 ، )2012( K'Obonyoوشراب ( ،)2011ونصيرات والخطيب ( ، )2005ودراسة صيام (،)2010

اللواتي أظهرن أن وجود خطط وبرامج وسياسات يعد عنص ار مهما من عناصر التخطيط االستراتيجي.

فقد وجد الباحث اســتطاعت المنظمات محل الد ارســة على تحديد رؤيتها هذا داللة على انها تقوم

بتحليل موقفها البيئي بشــكل يمكنها من وضــع رؤيتها وان عمر المنظمات وخبرات العاملين فيها يســاعد

في ذلك.

ج -نتائج تحليل فقرات المجال الفرعي الثالث من المحور األول " الرسالة "
جدول رقم ()24

حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبي لكل فقرة من فقرات مجال الرسالة
م
.1
.2
.3
.4

المجال
تمتلك المنظمة رسالة واضحة ومحددة
تنعكس رس ـ ـ ـ ـ ـ ــالة المنظمة على العاملين والزبائن

على حد سواء.

رسالة المنظمة تعبر عن قيم المنظمة وفلسفتها
تعبر رسـ ـ ـ ـ ـ ــالة المنظمة عن ما تقدمه من منتجات

وخدمات رئيسية

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االحتمالية

الرتبة

4.36

0.71

87.2

21.1

0.00

1

4.18

0.77

83.6

17

0.00

5

4.29

0.73

85.9

19.6

0.00

2

4.2

0.68

84.1

19.7

0.00

4

الحسابي
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المعياري

الحسابي

قيمة

القيمة

النسبي

االختبار

()sig

.5
.6
.7
.8

تعمل رسالة المنظمة على تحفيز االبداع واالبتكار

لدى العاملين

ت ـ ــأخ ـ ــذ رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ــة المنظم ـ ــة الظروف الواقعي ـ ــة

والموضوعية في الحسبان.

تتحول رس ـ ـ ـ ــالة المنظمة الى خطط وس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات

وبرامج عمل

تتس ـ ـ ــم الرس ـ ـ ــالة بالتوص ـ ـ ــيف الفعال لكيفية تحقيق

المنظمة أهدافها المرغوبة

الدرجة الكلية

3.96

0.91

79.2

11.7

0.00

8

4.17

0.94

83.4

13.8

0.00

6

4.26

0.87

85.2

16.1

0.00

3

4.11

0.83

82.3

14.9

0.00

7

4.19

0.8

83.8

16.9

0.00

المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

يتضح من الجدول رقم ( ) 24

تم اختبار فقرات المجال الفرعي الثالث من المحور األول" الرسـ ـ ــالة" ،باسـ ـ ــتخدام اختبار (ت)

لمعرفة ما إذا كانت متوس ــط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المجال ،والمجال بش ــكل عام قد

وصــلت إلي الدرجة المتوســطة وهي  3أم زادت أم قلت عن ذلك ،وقد كانت النتائج كما هي موضــحة

بالجدول رقم ( )24وأشارت إلى ما يلي:

أن كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثالث من المحور األول دالة إحص ـ ـ ــائيا بمتوس ـ ـ ــطات

حسابية متفاوتة حيث تراوحت بين ( ، )3.96-4.36وهذا يعني أن درجة الموافقة على الفقرات كانت

بين الكبيرة والكبيرة جدا  ،وقد احتلت الفقرة األولى الترتيب األول من حيث األهمية ،بينما احتلت

الفقرة الخامسـ ـ ـ ــة الترتيب األخير ،ومن ذلك يرى الباحث أن مجتمع الد ارس ـ ـ ــة يهتم بجميع فقرات هذا

المجال وأن أهم العوامل التي تؤخذ بالحسبان في المجال الثالث وهو الرسالة والتي حازت على الترتيب
األول هي أن المنظمة تمتلك رســالة واضــحة ومحددة ة هذا إن دل على شــيء إنما يدل على أن الخبرة
ومعرفة الموقف البيئي والبايانات المتوفرة منه ووجود رؤية واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد المنظمات على تحديد

رسالتها .

إن المتوســط الحســابي لجميع فقرات المجال الفرعي الثالث معا ( )4.19وان المتوس ـط الحســابي

النســبي ( )%83.8قيمة االختبار(ت)( )16.9وان القيمة االحتمالية ( )sigتســاوي ( )0.000يعني أن
هذا المجال دال إحصــائيا عند مســتوى داللة ( ( α ≤ 0.05ويســتدل من أن متوســط درجة االســتجابة

لهذا المجال بشــكل عام تزيد عن درجة الموافقة المتوســطة وهي  ، 3وقد بلغت ( )4.19أي أن هناك

موافقة بدرجة كبيرة من قبل مجتمع الد ارس ــة على هذا المجال بش ــكل عام وهذا يعني ان المنظمات في
القطاع اإلنتاجي الص ــناعي في محافظات غزة تولي اهتماما كبي ار في تحديد رس ــالتها بش ــكل جيد والذي

يعد من أحد المراحل األساسية للتخطيط االستراتيجي وفق االدبيات اإلدارية.

وهذا يعني أن منظمات القطاع االنتاجي الصـ ــناعي لديها اهتمام كبير برسـ ــالة المنظمة ،األمر

الذي يدلل على وجود عنص ــر مهم من عناص ــر التخطيط االس ــتراتيجي لدى هذه الش ــركات .وهو ما
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يتفق مع ما جاء في أدبيات الفكر اإلداري وكما هو موض ــح من خالل اإلطار النظري لهذه الد ارس ــة

من ناحية ،ومع ما جاء في الد ارســ ــات الســ ــابقة من ناحية أخرى كما في د ارس ـ ــة كل من نص ـ ـ ـيرات
والخطيب ( ،)2005ود ارســة ص ـيام ( ،)2010الالتي أظهرن أن وجود رســالة يعد عنص ـ ار مهما من
عناصر التخطيط االستراتيجي.

د -نتائج تحليل فقرات المجال الفرعي الرابع من المحور األول" االهداف "
جدول رقم ()25

حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبي لكل فقرة من فقرات مجال
االهداف

م

.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7

.8

المجال
تضـ ـ ـ ــع المنظمة أهدافا عامة تنبثق عن رسـ ـ ـ ــالة

المنظمة ومرتبطة بتحقيق أهدافها

المتوسط
الحسابي
4.4

االنحراف
المعياري

الحسابي
النسبي

0.66

تض ـ ــع المنظمة اهدافا واض ـ ــحة قص ـ ــيرة األجل،

المتوسط

88

قيمة
االختبار
23.4

القيمة

االحتمالية

الرتبة

()sig
0.00

1

تسـ ـ ـ ــعى لتحقيقها ضـ ـ ـ ــمن اإلمكانيات والظروف 4.14

0.84

82.8

15

0.00

4

4.17

0.79

83.4

16.5

0.00

3

4.35

0.72
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20.7

0.00

2

4.14

0.79

82.8

15.9

0.00

4م

4.11

0.94

82.3

13.1

0.00

6

4.11

0.9

82.1

13.6

0.00

7

المتاحة

توجد أهدافها قصيرة األجل ونتائج نهائية محددة
وواضحة لمعظم األنشطة.

تؤثر التغيرات البيئي ـة الخــارجي ـة والــداخلي ـة على
أهداف المنظمة وبرامجها

تتسم اهداف المنظمة بالمرونة وذات مقدرة على
التكيف مع المتغيرات

تتسم اهداف المنظمة بالوضوح لكافة العاملين
تحفز اهداف المنظمة العاملين على االبتكار
تختار المنظمة االسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات المناسـ ـ ـ ـ ـ ــبة،

لتحقيق األهداف بما يتالءم والظروف الداخلية 4.1
والخارجية التي تواجهها حاض ار ومستقبال.

الدرجة الكلية

4.19

المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

0.72

82

17

0.00

0.8

83.8

16.3

0.00

8

يتضح من الجدول رقم ( ) 25

تم اختبار فقرات المجال الفرعي الرابع من المحور األول" األهداف" ،باسـ ـ ـ ــتخدام اختبار (ت)

لمعرفة ما إذا كانت متوس ــط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المجال ،والمجال بش ــكل عام قد

88

وصــلت إلي الدرجة المتوســطة وهي  3أم زادت أم قلت عن ذلك ،وقد كانت النتائج كما هي موضــحة

بالجدول رقم( )25وأشارت إلى ما يلي:

إن كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الرابع من المحور األول دالة إحصائيا بمتوسطات حسابية

متفاوتة ح يث تراوحت بين ( ، ) 4.1-4.4وهذا يعني أن درجة الموافقة على الفقرات كانت بين

الكبيرة والكبيرة جدا  ،وقد احتلت الفقرة االولى الترتيب األول من حيث األهمية ،بينما احتلت الفقرة

الثامنة الترتيب األخير ،ومن ذلك يرى الباحث أن مجتمع الد ارســة يهتم بجميع فقرات هذا المجال وأن

أهم العوامل التي تؤخذ بالحسـ ـ ــبان في المجال الرابع هو األهداف التي حازت على الترتيب األول هي
أن المنظمة تض ـ ـ ـ ــع اهداف منبثقة عن رس ـ ـ ـ ــالتها ومرتبطة بتحقيق اهدافها هذا ان دل على ان وض ـ ـ ـ ــوح

الرسالة لدى هذه المنظمات يساعدها على وضع أهدافها بشكل واضح وسليم.

إن المتوس ــط الحس ــابي لجميع فقرات المجال الفرعي الرابع معا ( )4.19وان المتوس ــط الحس ــابي

النس ـ ـ ــبي ( )%83.8قيمة االختبار(ت) ( )16.9وان القيمة االحتمالية ( )sigتس ـ ـ ــاوي ( )0.000يعني
أن هذا المجال دال إحصـ ـ ـ ــائيا عند مسـ ـ ـ ــتوى داللة ( ( α ≤ 0.05ويسـ ـ ـ ــتدل من أن متوسـ ـ ـ ــط درجة

االســتجابة لهذا المجال بشــكل عام تزيد عن درجة الموافقة المتوســطة وهي  ، 3وقد بلغت ( )4.19أي

أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل مجتمع الد ارس ـ ـ ـ ــة على هذا المجال بش ـ ـ ـ ــكل عام وهذا يعني ان

المنظمات في القطاع االنتاجي الصـ ـ ــناعي في محافظات غزة تولي اهتماما كبي ار في وضـ ـ ــع وصـ ـ ــياغة

أهدافها بشـ ـ ــكل سـ ـ ــليم وواضـ ـ ــح يعد من احد المراحل االسـ ـ ــاسـ ـ ــية للتخطيط االسـ ـ ــتراتيجي وفق االدبيات

اإلدارية.

وهذا يعني أن منظمات القطاع االنتاجي الصــناعي لديها اهتمام كبير بأهداف المنظمة  ،األمر

الذي يدلل على وجود عنص ــر مهم من عناص ــر التخطيط االس ــتراتيجي لدى هذه الش ــركات  .وهو ما
يتفق مع ما جاء في أدبيات الفكر اإلداري وكما هو موض ــح من خالل اإلطار النظري لهذه الد ارس ــة

من ناحية ،ومع ما جاء في الد ارسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة من ناحية أخرى كما في د ارسـ ـ ــة كل من Arasa,

 ، )2012( K'Obonyoوشراب ( ، )2011ونصيرات والخطيب ( ، )2005ودراسة صيام (،)2010

عنصر مهما من عناصر التخطيط االستراتيجي .
ا
التي أظهرت أن وجود أهداف يعد

ويجد الباحث ان وجود اهداف محددة وواضـ ـ ـ ــحة لدى المنظمات محل الد ارسـ ـ ـ ــة داللة على توفر

الخبرات في تحــديــد اتجــاه المنظمــات ألعمــالهــا وداللــة اخرى على ان هــذه المنظمــات نتيجــة عمرهــا قــد
أصبحت تملك القدرة على تحديد البوصلة الى أي اتجاه تسعى .
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ه -نتائج تحليل فقرات المجال الفرعي الخامس من المحور األول " الخطط والبرامج والسياسات "
جدول رقم ()26

حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبي لكل فقرة من فقرات مجال
الخطط والبرامج والسياسات

م

.1
.2
.3
.4

المجال
تضـ ـ ــع المنظمة الخطط والبرامج والسـ ـ ــياسـ ـ ــات

لتحقيق األهداف الرئيسية والفرعية

تمتلك المنظمة س ـ ـ ــياس ـ ـ ــات عمل واض ـ ـ ــحة بما

يضمن تحقيق اهدافها

تش ـ ــترك جميع الجهات المعنية في اعداد برامج

عمل المنظمة.

تحتوي الخطط على برامج تحــدد كيفيــة تحقيق
أهداف المنظمة.

المتوسط

المتوسط

االنحراف

االحتمالية

الرتبة

4.29

0.79

85.9

18.2

0.00

2

4.32

0.6

86.3

24.1

0.00

1

3.75

0.95

75

8.69

0.00

8

4.03

0.79

80.7

14.5

0.00

6

الحسابي

الحسابي

قيمة

القيمة

المعياري

النسبي

االختبار

()sig

تحدد المنظمة سـ ـ ــلسـ ـ ــلة من اإلجراءات لتحقيق

.5

.6
.7

.8

أهـداف معينـة المتعلقـة بـالعالقـات الـداخليـة في

القسم وعالقته باألقسام األخرى.

تتس ــم س ــياس ــات المنظمة بالمرونة بحيث يمكن

تعديلها حسب متطلبات العمل.

تشمل الخطط والسياسات والبرامج التي تتبعها
المنظمة لكافة األنشطة

4.15

0.82

83.1

15.6

0.00

4

4.12

0.72

82.4

17.3

0.00

5

3.98

0.79

79.7

13.8

0.00

7

تحتوي الخطط والسـ ــياسـ ــات على برامج للرقابة

والمتابعة للتأكد من س ـ ـ ـ ـ ـ ــير األمور كما خطط 4.19

لها.

الدرجة الكلية

4.1

0.83

83.7

15.8

0.00

0.79

82.1

17.2

0.00

المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

3

يتضح من الجدول رقم ( ) 26

تم اختبار فقرات المجال الفرعي الخامس من المحور األول" الخطط والبرامج والسـ ـ ــياسـ ـ ــات" ،

باسـ ــتخدام اختبار (ت) لمعرفة ما إذا كانت متوسـ ــط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المجال ،
والمجال بش ــكل عام قد وص ــلت إلي الدرجة المتوس ــطة وهي  3أم زادت أم قلت عن ذلك ،وقد كانت

النتائج كما هي موضحة بالجدول رقم(  ) 26وأشارت إلى ما يلي:

إن كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الخامس من المحور األول دالة إحص ـ ــائيا بمتوس ـ ــطات

حســابية متفاوتة حيث تراوحت بين ( ،)3.75-4.32وهذا يعني أن درجة الموافقة على الفقرات كانت
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بين الكبيرة والكبيرة جدا  ،وقد احتلت الفقرة الثانية الترتيب األول من حيث األهمية ،بينما احتلت

الفقرة الثالثة الترتيب األخير ،ومن ذلك يرى الباحث أن مجتمع الدراسة يهتم بجميع فقرات هذا المجال

وأن أهم العوامل التي تؤخذ بالحس ـ ـ ــبان في المجال الخامس وهو الخطط والبرامج والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات والتي

حازت على الترتيب األول هي أن المنظمة تمتلك سياسات عمل واضحة بما يضمن تحقيق اهدافها .

أن المتوس ــط الحس ــابي لجميع فقرات المجال الفرعي الرابع معا ( )4.1وان المتوس ــط الحس ــابي

النســبي ( )%82.1قيمة االختبار(ت)( )17.2وان القيمة االحتمالية ( )sigتســاوي ( )0.000يعني أن
هذا المجال دال إحصــائيا عند مســتوى داللة (  ( α ≤ 0.05ويســتدل من أن متوســط درجة االســتجابة
لهذا المجال بش ــكل عام تزيد عن درجة الموافقة المتوس ــطة وهي  ، 3وقد بلغت ( ) 4.1أي أن هناك

موافقة بدرجة كبيرة من قبل مجتمع الد ارس ــة على هذا المجال بش ــكل عام وهذا يعني ان المنظمات في

القطاع اإلنتاجي الصـ ــناعي في محافظات غزة تولي اهتماما كبي ار في امتالك سـ ــياسـ ــات عمل واضـ ــحة
بما يض ـ ــمن تحقيق اهدافها وهذا يعد من احد المراحل االس ـ ــاس ـ ــية للتخطيط االس ـ ــتراتيجي وفق األدبيات

اإلدارية.

وهذا يعني أن منظمات القطاع اإلنتاجي الصــناعي لديها اهتمام كبير بخطط وبرامج وســياســات

المنظمة ،األمر الذي يدلل على وجود عنصـ ـ ــر مهم من عناصـ ـ ــر التخطيط االسـ ـ ــتراتيجي لدى هذه

الشـ ـ ــركات .وهو ما يتفق مع ما جاء في أدبيات الفكر اإلداري وكما هو موض ـ ــح من خالل اإلطار
النظري لهذه الدراسة من ناحية ،ومع ما جاء في الدراسات السابقة من ناحية أخرى كما في دراسة كل

من  ، )2012( Arasa, K'Obonyoوشـ ـ ـراب (، )2011ونصـ ـ ـيرات والخطيب ( ، )2005ود ارس ـ ــة

ص ـ ـ ـيام ( ، )2010التي أظهرت أن وجود خطط وبرامج وسـ ـ ــياسـ ـ ــات يعد عنص ـ ـ ـ ار مهما من عناصـ ـ ــر
التخطيط االستراتيجي.

فقد وجد الباحث أن وضـ ـ ــوح األهداف ووضـ ـ ــوح الرسـ ـ ــالة لدى هذه المنظمات يسـ ـ ــاعدها بوضـ ـ ــع

خططها وســياســاتها وبرامجها بشــكل واضــح وسـليم ،يعمل على تحقيق ما تســعى إليه المنظمات ويعزى
ذلك الهتمام تلك المنظمات بالتخطيط االستراتيجي لتحقيق مركز تنافسي في االسواق .
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 .9نتائج تحليل فقرات المجال الفرعي السادس من المحور األول" االستراتيجيات "
جدول رقم ()27

حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبي لكل فقرة من فقرات مجال
االستراتيجيات

م

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

المجال
تعتمــد المنظمــة على بــدائــل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة

واضحة

تعتمــد المنظمــة على بــدائــل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة
متنوعة حسب الحالة العامة

تعتمد المنظمة على البدائل االس ـ ـ ـ ــتراتيجية

المناسبة في عمليات اتخاذ الق اررات

تعتمــد المنظمــة على بــدائــل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة
مناسبة لطبيعة العمل المراد القيام به

تعتمــد المنظمــة على بــدائــل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة

مناسبة لوضع السوق الحالي والمستقبلي

تعتمــد المنظمــة على بــدائــل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة

منسجمة مع رسالتها.

تعتمــد المنظمــة على بــدائــل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة

تنسجم مع األهداف

االنحراف

المتوسط

المعياري

المتوسط

االحتمالية

الرتبة

4.07

0.84

81.3

14.1

0.00

5

3.98

0.84

79.7

13

0.00

7

3.99

0.87

79.8

12.6

0.00

8

4.08

0.79

81.6

15.3

0.00

2

4.03

0.88

80.7

13.1

0.00

6

4.08

0.79

81.6

15.3

0.00

2م

4.2

0.8

84.1

16.7

0.00

1

الحسابي

تعتمــد المنظمــة على بــدائــل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة

الحسابي

قيمة

القيمة

النسبي

االختبار

()sig

تس ـ ـ ــاعدها في مواجهة المنافس ـ ـ ــين الحليين 4.07

0.87

81.5

13.7

0.00

4.07

0.83

81.3

13.7

0.00

والمستقبليين .

الدرجة الكلية

المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

4

يتضح من الجدول رقم ( ) 27

تم اختبار فقرات المجال الفرعي الســادس من المحور األول" االســتراتيجيات"  ،باســتخدام اختبار

(ت) لمعرفة ما إذا كانت متوسـ ــط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المجال ،والمجال بشـ ــكل

عام قد وص ــلت إلي الدرجة المتوس ــطة وهي  3أم زادت أم قلت عن ذلك ،وقد كانت النتائج كما هي

موضحة بالجدول رقم( )27وأشارت إلى ما يلي:

إن كل فقرة من فقرات المجال الفرعي السـ ــادس من المحور األول دالة إحصـ ــائيا بمتوسـ ــطات

حس ـ ـ ــابية متفاوتة حيث تراوحت بين ( ،)3.99-4.2وهذا يعني أن درجة الموافقة على الفقرات كانت

كبيرة ،وقد احتلت الفقرة الس ـ ــابعة الترتيب األول من حيث األهمية ،بينما احتلت الفقرة الثالثة الترتيب
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األخير ،ومن ذلك يرى الباحث أن مجتمع الد ارسـ ـ ــة يهتم بجميع فقرات هذا المجال وأن أهم العوامل

التي تؤخذ بالحس ــبان في المجال الس ــادس وهو االس ــتراتيجية والتي حازت على الترتيب األول هي أن
المنظمة تعتمد على البدائل االســ ـ ــتراتيجية تنســ ـ ــجم مع االهداف هذا إن دل على شـ ـ ـ ــيء إنما يدل على
وضوح األهداف ووضوح الرسالة لدى هذه المنظمات يساعدها في اختيار البدائل االستراتيجية المعتمد

عليها.

إن المتوس ــط الحس ــابي لجميع فقرات المجال الفرعي الرابع معا ( )4.07وان المتوس ــط الحس ــابي

النس ـ ـ ــبي ( )%81.3قيمة االختبار(ت) ( )13.7وأن القيمة االحتمالية ( )sigتس ـ ـ ــاوي ( )0.000يعني
أن هذا المجال دال إحص ـ ـ ـ ــائيا عند مس ـ ـ ـ ــتوى داللة ( ( α ≤ 0.05ويس ـ ـ ـ ــتدل من أن متوس ـ ـ ـ ــط درجة

االس ــتجابة لهذا المجال بش ــكل عام تزيد عن درجة الموافقة المتوس ــطة وهي  ، 3وقد بلغت ( )4.1أي

أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جد ا من قبل مجتمع الد ارســة على هذا المجال بشــكل عام وهذا يعني ان
المنظمات في القطاع اإلنتاجي الصناعي في محافظات غزة تعتمد على بدائل استراتيجية وهذا يعد من

احد المراحل االساسية للتخطيط االستراتيجي وفق االدبيات اإلدارية .

وهذا يعني أن منظمات القطاع اإلنتاجي الصــناعي لديها اهتمام كبير باســتراتيجيات المنظمة،

األمر الذي يدلل على وجود عنصـر مهم من عناصـر التخطيط االسـتراتيجي لدى هذه الشـركات .وهو
ما يتفق مع ما جاء في أدبيات الفكر اإلداري وكما هو موضح من خالل اإلطار النظري لهذه الدراسة

من ناحية ،ومع ما جاء في الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة من ناحية أخرى كما في د ارس ـ ــة كل من Arasa,

 ،)2012( K'Obonyoو شراب ( ،)2011ونصيرات والخطيب ( ،)2005ودراسة صيام (،)2010

اللواتي أظهرن أن وجود خطط وبرامج وسياسات يعد عنص ار مهما من عناصر التخطيط االستراتيجي.

فقد وجد الباحث أن المنظمات محل الد ارس ــة قادرة على تحديد بدائل اس ــتراتيجية ،يدل على انها

على وعي كــامــل بــأهــدافهــا التي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى لتحقيقهــا ،وعلى د اريــة بمــا يحيط بهــا من بيئــة خــارجيــة وبيئـة
داخلية.

 .2نتائج تحليل مجاالت المحور الثاني االبتكار التنظيمي

قام الباحث بحس ــاب المتوس ــطات الحس ــابية واالنحراف المعياري الوس ــط الحس ــابي النس ــبي والقيم
االحتمالية لجميع مجاالت المحور الثاني كما هو موضح بجدول رقم ()28
جدول رقم ()28

حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبي للمجال ككل
المجال
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي
4.02

االنحراف
المعياري

0.81

المتوسط
الحسابي
النسبي

80.5

المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة (( α ≤ 0.05
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قيمة
االختبار
13.2

القيمة
االحتمالية
()sig

0.00

الرتبة

يتضح من الجدول (: )28
تشـ ــير النتائج في الجدول رقم ( )28إلى أن المتوسـ ــط الحسـ ــابي لجميع فقرات المحور الثاني

االبتكار التنظيمي يس ـ ــاوي(  ) 4.02وأن المتوس ـ ــط الحس ـ ــابي النس ـ ــبي يس ـ ــاوي ( )%80.5وان قيمة

اختبار( ت ) بلغت ( )13.2وأن القيمة االحتمالية ( )sigتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ( )0.000لذلك يعد هذا المحور

بشــكل عام دال إحصــائيا عند مســتوى داللة ( ( α ≤ 0.05ويســتدل من أن متوســط درجة االســتجابة

لهذا المحور تزيد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 3والتي بلغت ( )4.02أي أن هناك موافقة بدرجة

كبيرة من قبل مجتمع الد ارســة على جميع فقرات هذا المحور بشــكل عام ،وهذا يعني أن المنظمات في
القطاعات الصناعية في محافظات غزة تتوفر لديها عناصر االبتكار التنظيمي.

وقد جاءت هذه النتائج متوافقة مع ما أوض ـ ـ ــحه العديد من الكتاب والباحثين كما جاء في اإلطار

النظري لهذه الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة من ناحية وما جاءت به العديد من الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ـ ــابقة التي تناولت االبتكار
التنظيمي من ناحية اخرى كد ارس ــة بلمهدي وبروش ( ،)2005ود ارس ــة ( Lam )2004ود ارس ــة نجم

عبود نجم ( ،)2003واللواتي أكدن جميعهن أن االبتكار التنظيمي يتكون من ثالثة محاور رئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية
وهي االبتكار اإلداري واالبتكار التقني واالبتكار االضافي ولهن تأثير عليه بشكل كبير .

ثالثاً  :اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج

قام الباحث باســتخدام معامل االرتباط بيرســون لمعرفة العالقة بين المتغيرات المســتقل والمتغيرات

التابعة وقد جاء اسـ ـ ـ ـ ــتخدام معامل االرتباط بيرسـ ـ ـ ـ ــون الن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي حسـ ـ ـ ـ ــب نتائج

اختبار ()K – S

 .1الفرضية الرئيسة األولى :

أ-

توجــد عالقــة ارتبــاطيــة ذات داللــة إحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيــة عنــد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى داللــة ( (α ≤ 0.05بين التخطيط

االســ ـ ـ ـ ــت ارتيجي واالبتكار التنظيمي في القطاع الخاص االنتاجي الص ـ ـ ـ ـ ــناعي في االســ ـ ـ ـ ــتراتيجية
الوطنية للتصدير.

ولغرض اختبار هذه الفرضية نقوم باختبار الفرضيات الفرعية التالية :

والختبار هذه الفرض ـ ـ ــيات الفرعية قام الباحث باس ـ ـ ــتخدام معامل االرتباط بيرس ـ ـ ــون وذلك إلظهار

االرتباط والعالقة بين كل من التخطيط االستراتيجي وكل عنصر من عناصر االبتكار التنظيمي بشكل
عام وكانت النتائج كما يوضحها الجدول رقم ( .) 29

 -توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصـــــــــائية عند مســـــــــتوى داللة ( )α ≤ 0.05بين تحليل

الموقف البيئي واالبتكار التنظيمي في القطاا الخاص االنتاجي الصــــناعي في االســــتراتيجية

الوطنية للتصدير.
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جدول رقم ( ) 29

نتائج معامل االرتباط بين الموقف البيئي واالبتكار التنظيمي
المجاالت
االبتكار التنظيمي

الموقف البيئي

المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى دال لة (( α ≤ 0.05

معامل ارتباط بيرسون

القيمة االحتمالية ()sig

**0.86

0.00

يتبين من الجدول السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق أن معامل االرتباط بين الموقف البيئي واالبتكار التنظيمي ()0.86

وأن القيمة االحتمالية ( )sigتس ـ ـ ــاوي ( )0.000وهي أقل من مس ـ ـ ــتوى الداللة ( ،)α=0.05وهذا يعني
أن هناك عالقة طردية قوية بين تحليل الموقف البيئي واالبتكار التنظيمي ،األمر الذي يدلل على أن

مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على الموقف البيئي للوصول إلى االبتكار التنظيمي.

واتفقت هذه النتيجة مع ما جاء في د ارسـ ــة ش ـ ـراب ( )2011التي وجدت انه توجد عالقة طردية

قوية بين التحليل االســتراتيجي للبيئة بشــكل عام والميزة التنافس ـية بشــكل عام ،حيث بلغ معامل االرتباط

بينهم (  ،) 0.672األمر الــذي ي ـدلــل على أن مجتمع الــد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يعتمــد بــدرجــة كبيرة على التحلي ـل

االس ــتراتيجي للبيئة بش ــكل عام لتحقيق الميزة التنافسـ ـية .ص ــيام ( )2010حيث أنه توجد عالقة إيجابية
بين كل من (دعم اإلدارة العليا للتخطيط االسـ ـ ــتراتيجي ،والتحليل االسـ ـ ــتراتيجي للبيئة ،و وجود توجهات

استراتيجية "رؤية ورسالة وأهداف" ،ووجود خطة استراتيجية ،وتنفيذ الخطة االستراتيجية ،ومتابعة وتقييم

الخطة االس ـ ــتراتيجية) وبين أداء المؤسـ ـ ـس ـ ــات األهلية النس ـ ــوية في قطاع غزةArasa, K'Obonyo،

( )2012ونتائج تحليل االرتباط تشير إلى وجود عالقة قوية بين التخطيط االستراتيجي وأداء الشركات.

عالوة على ذلك ،إن كل خطوات التخطيط االستراتيجي (تحديد الغرض للشركة والمسح البيئي من بيئة

األعمال ،وتحديد القض ـ ـ ـ ــايا االس ـ ـ ـ ــتراتيجية للش ـ ـ ـ ــركة ،واختيار االس ـ ـ ـ ــتراتيجية واقامة نظم التنفيذ والتقييم
والمراقبة) تكون متصلة بشكل إيجابي ألداء الشركة.

ويعزو البــاحــث ذلــك إلى أن تحليــل الموقف البيئي من خالل تحلي ـل البيئــة الــداخلي ـة والخ ـارجي ـة

يجعل الش ــركة على د ارية بالمعلومات الالزمة لصـ ـياغة رس ــالتها وتحديد أهدافها واتخاذ الق اررات المتعلقة
باالستراتيجيات التي تمكنها من تحقيق االبتكارات على مستوى المنظمة.
-

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى داللة ( )α ≤ 0.05بين تحليل

الرؤية واالبتكار التنظيمي في القطاا الخاص االنتاجي الصــناعي في االســتراتيجية الوطنية

للتصدير.

جدول رقم ( ) 30

نتائج معامل االرتباط بين الرؤية واالبتكار التنظيمي
المجاالت
الرؤية

االبتكار التنظيمي
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معامل ارتباط بيرسون

القيمة االحتمالية ()sig

**0.78

0.00

يتبين من الجدول السـ ــابق أن معامل االرتباط بين الرؤية واالبتكار التنظيمي ( )0.78وأن القيمة

االحتمالية ( )sigتسـ ـ ـ ـ ــاوي ( )0.000وهي أقل من مسـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( ،)α=0.05وهذا يعني أن هناك
عالقة طردية قوية بين الرؤية واالبتكار التنظيمي ،األمر الذي يدلل على أن مجتمع الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يعتمد

بدرجة كبيرة على الرؤية للوصول إلى االبتكار التنظيمي.

واتفقت هذه الدراسة مع ما جاء في دراسة صيام ( )2010حيث أنه توجد عالقة إيجابية بين كل

من (دعم اإلدارة العليا للتخطيط االستراتيجي ،والتحليل االستراتيجي للبيئة ،و وجود توجهات استراتيجية

"رؤية ورس ـ ـ ــالة وأهداف" ،ووجود خطة اس ـ ـ ــتراتيجية ،وتنفيذ الخطة االس ـ ـ ــتراتيجية ،ومتابعة وتقييم الخطة
االسـ ــتراتيجية) وبين أداء المؤس ـ ـسـ ــات األهلية النسـ ــوية في قطاع غزة ،واتفقت مع ما جاء في د ارسـ ــة

 )2012( Arasa, K'Obonyoالتي كانت نتائج تحليل االرتباط بها تشير إلى وجود عالقة قوية بين

التخطيط االس ـ ــتراتيجي وأداء الش ـ ــركات عالوة على ذلك إن كل خطوات التخطيط االس ـ ــتراتيجي (تحديد

الغرض للش ـ ـ ــركة والمس ـ ـ ــح البيئي من بيئة األعمال ،وتحديد القض ـ ـ ــايا االس ـ ـ ــتراتيجية للش ـ ـ ــركة ،واختيار

االستراتيجية واقامة نظم التنفيذ والتقييم والمراقبة) تكون متصلة بشكل إيجابي ألداء الشركة .

يعزو الباحث ذلك الى أن الرؤية تجعل المنظمات الصـ ـ ـ ـ ــناعية تحدد مسـ ـ ـ ـ ــارها ونقطة وصـ ـ ـ ـ ــولها

المستقبلية بحيث تساعد المنظمات على تحديد رسالتها وأهدافها بشكل واضح من الوصول الى االبتكار

التنظيمي .

 -توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصـــــــــائية عند مســـــــــتوى داللة ( )α ≤ 0.05بين تحليل

الرســالة واالبتكار التنظيمي في القطاا الخاص االنتاجي الصــناعي في االســتراتيجية الوطنية
للتصدير

جدول رقم ( ) 31

نتائج معامل االرتباط بين الرسالة واالبتكار التنظيمي
المجاالت
الرسالة

االبتكار التنظيمي

معامل ارتباط بيرسون

القيمة االحتمالية ()sig

**0.79

0.00

يتبين من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين الرسالة واالبتكار التنظيمي ( )0.79وأن القيمة

االحتمالية ( )sigتسـ ـ ـ ـ ــاوي ( )0.000وهي أقل من مسـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( ،)α=0.05وهذا يعني أن هناك
عالقة طردية قوية بين تحليل الرسـ ـ ـ ــالة واالبتكار التنظيمي ،األمر الذي يدلل على أن مجتمع الد ارسـ ـ ـ ــة

يعتمد بدرجة كبيرة على الرسالة للوصول إلى االبتكار التنظيمي.

واتفقت هذه الد ارسـ ـ ـ ــة مع ما جاء في د ارسـ ـ ـ ــة نص ـ ـ ـ ـيرات والخطيب (  ) 2005التي أجريت على

شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيع األدوية في األردن والتي أكدت على وجود عالقة بين توفر عناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التخطيط
االس ـ ــتراتيجي بما فيها الرس ـ ــالة كمرحلة مهمة من عملية التخطيط االس ـ ــتراتيجي بش ـ ــكل عام وبين تقوية
المركز التنافسـ ــي  .وتتفق مع د ارسـ ــة صـ ــيام ( )2010حيث أنه توجد عالقة إيجابية بين كل من (دعم
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اإلدارة العليا للتخطيط االسـ ـ ــتراتيجي ،والتحليل االسـ ـ ــتراتيجي للبيئة ،و وجود توجهات اسـ ـ ــتراتيجية "رؤية
ورسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة وأهداف" ،ووجود خطة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية ،وتنفيذ الخطة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية ،ومتابعة وتقييم الخطة

االسـ ــتراتيجية) وبين أداء المؤس ـ ـسـ ــات األهلية النسـ ــوية في قطاع غزة ،واتفقت ايضـ ــا ود ارس ـ ـة Arasa,
 )2012( K'Obonyoوالتي كانت نتائج تحليل االرتباط تش ـ ـ ـ ـ ــير إلى وجود عالقة قوية بين التخطيط

االسـ ــتراتيجي وأداء الشـ ــركات  .عالوة على ذلك إن كل خطوات التخطيط االسـ ــتراتيجي (تحديد الغرض
للش ــركة والمس ــح البيئي من بيئة األعمال ،وتحديد القض ــايا االس ــتراتيجية للش ــركة ،واختيار االس ــتراتيجية

واقامة نظم التنفيذ والتقييم والمراقبة) تكون متصـ ـ ــلة بشـ ـ ــكل إيجابي ألداء الشـ ـ ــركة  .وكما اتفقت ايضـ ـ ــا

د ارس ـ ــة شـ ـ ـراب ( )2011حيث انه توجد عالقة طردية قوية بين الرس ـ ــالة والميزة التنافسـ ـ ـية بش ـ ــكل عام،
حيث بلغ معامل االرتباط بينهم ( ،) 0.677األمر الذي يدلل على أن مجتمع الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يعتمد بدرجة

كبيرة على الرسالة لتحقيق الميزة التنافسية.

ويعزو الباحث ذلك الى أن وجود الرس ــالة بعناص ــرها بش ــكل واض ــح يجعل المنظمات الص ــناعية

على علم بالخطوط الرئيســية التجاهات أهدافها وما أشــكال المنتجات المطلوبة من أجل تحقيق االبتكار

التنظيمي الذي يساعدها في تحقيق التميز في السوق.

 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى داللة ( )α ≤ 0.05بين تحليل األهدافواالبتكار التنظيمي في القطاا الخاص االنتاجي الصناعي في االستراتيجية الوطنية للتصدير.
جدول رقم ( ) 32

نتائج معامل االرتباط بين االهداف واالبتكار التنظيمي
المجاالت
األهداف

االبتكار التنظيمي

معامل ارتباط بيرسون

القيمة االحتمالية ()sig

**0.81

0.00

يتبين من الجدول الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق أن معامل االرتباط بين األهداف واالبتكار التنظيمي ( )0.81وأن

القيمة االحتمالية ( )sigتس ـ ـ ـ ــاوي ( )0.000وهي أقل من مس ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( ،)α=0.05وهذا يعني أن
هنــاك عالقــة طرديــة قويــة بين تحليــل األهــداف واالبتكــار التنظيمي ،األمر الــذي يــدلــل على أن مجتمع
الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على األهداف للوصول إلى االبتكار التنظيمي.

واتفقت هذه الدراسة مع ما جاء في دراسة صيام ( )2010حيث أنه توجد عالقة إيجابية بين كل

من (دعم اإلدارة العليا للتخطيط االستراتيجي ،والتحليل االستراتيجي للبيئة ،و وجود توجهات استراتيجية

"رؤية ورس ـ ــالة وأهداف" ،ووجود خطة اس ـ ــتراتيجية ،وتنفيذ الخطة االس ـ ــتراتيجية  ،ومتابعة وتقييم الخطة
االسـ ـ ــتراتيجية) وبين أداء المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات األهلية النسـ ـ ــوية في قطاع غزة ،كما اتفقت مع د ارسـ ـ ــة ش ـ ـ ـراب

( )2011حيث توجد عالقة طردية قوية جدا بين األهداف الرئيس ــة والميزة التنافسـ ـية بش ــكل عام ،حيث
بلغ معامل االرتباط بينهم (  ،) 0.810األمر الذي يدلل على أن مجتمع الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يعتمد بدرجة كبيرة

جدا على األهداف الرئيسة لتحقيق الميزة التنافسية.
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن وض ـ ـ ــوح األهداف يس ـ ـ ــاعد المنظمات الص ـ ـ ــناعية على تحديد ما تريد

انجازه ومن أجل ذلك تقوم باس ــتثمار الوقت والطاقات والموارد وايجاد طرق ووس ــائل مبتكرة سـ ـواء اداريا
او تقنيا او ابتكارات جديدة.

 -توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصـــــــــائية عند مســـــــــتوى داللة ( )α ≤ 0.05بين تحليل

الخطط والبرامج والســـياســـات واالبتكار التنظيمي في القطاا الخاص االنتاجي الصـــناعي في

االستراتيجية الوطنية للتصدير

جدول رقم ( ) 33

نتائج معامل االرتباط بين الخطط والبرامج والسياسات واالبتكار التنظيمي
المجاالت
الخطط والبرامج والسياسات

االبتكار التنظيمي

معامل ارتباط بيرسون

القيمة االحتمالية ()sig

**0.80

0.00

يتبين من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين الخطط والبرامج والسياسات واالبتكار التنظيمي

( )0.80وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( ،)α=0.05وهذا
يعني أن هناك عالقة طردية قوية بين تحليل الخطط والبرامج والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات واالبتكار التنظيمي ،األمر

الذي يدلل على أن مجتمع الد ارس ــة يعتمد بدرجة كبيرة على الخطط والبرامج والس ــياس ــات للوص ــول إلى
االبتكار التنظيمي.

يتبين من الجدول السـ ـ ــابق أن معمل ارتباط بين الخطط والبرامج والسـ ـ ــياسـ ـ ــات واالبتكار اإلداري

( )0.67وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( ،)α=0.05وهذا

يعني أن هناك عالقة طردية قوية بين تحليل الخطط والبرامج والس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات واالبتكار اإلداري ،األمر

الذي يدلل على أن مجتمع الد ارس ــة يعتمد بدرجة كبيرة على الخطط والبرامج والس ــياس ــات للوص ــول إلى

االبتكار التنظيمي.

واتفقت هذه النتيجة مع ما جاء في د ارس ـ ـ ــة شـ ـ ـ ـراب ( )2011حيث توجد عالقة طردية قوية جدا

بين الخطط والسـ ـ ـ ـياس ـ ـ ــات والبرامج وبين الميزة التنافسـ ـ ـ ـية بش ـ ـ ــكل عام ،حيث بلغ معامل االرتباط بينهم

( ،)0.782األمر الذي يدلل على أن مجتمع الد ارس ـ ـ ـ ــة يعتمد بدرجة كبيرة جدا على األهداف الرئيس ـ ـ ـ ــة
لتحقيق الميزة التنافسية.

ويعزو الباحث ذلك الى وجود رؤية ورسـ ــالة وأهداف واضـ ــحة تسـ ــاعد المنظمات الصـ ــناعية على

وض ــع الس ــياس ــات والبرامج والخطط المس ــاعدة على اتخاذ الق اررات المتعلقة باالس ــتراتيجيات التي تمكنها

من تحقيق االبتكارات على مستوى المنظمة.

 -توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصـــــــــائية عند مســـــــــتوى داللة ( )α ≤ 0.05بين تحليل

االســـتراتيجيات واالبتكار التنظيمي في القطاا الخاص االنتاجي الصـــناعي في االســـتراتيجية

الوطنية للتصدير .
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جدول رقم ( ) 34

نتائج معامل االرتباط بين االستراتيجيات واالبتكار التنظيمي
المجاالت
االبتكار التنظيمي

االستراتيجيات

معامل ارتباط بيرسون

القيمة االحتمالية ()sig

**0.82

0.00

يتبين من الجدول الس ـ ـ ـ ــابق أن معامل االرتباط بين االس ـ ـ ـ ــتراتيجيات واالبتكار التنظيمي ()0.82

وأن القيمة االحتمالية ( )sigتس ـ ـ ــاوي ( )0.000وهي أقل من مس ـ ـ ــتوى الداللة ( ،)α=0.05وهذا يعني

أن هناك عالقة طردية قوية بين تحليل االسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات واالبتكار التنظيمي ،األمر الذي يدلل على أن
مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على االستراتيجيات للوصول إلى االبتكار التنظيمي.

درسـ ـ ــة  )2012( Arasa, K'Obonyoحيث أن نتائج
واتفقت هذه النتيجة مع ما جاء في ا

تحليل االرتباط تشـ ـ ــير إلى وجود عالقة قوية بين التخطيط االسـ ـ ــتراتيجي وأداء الشـ ـ ــركات  .عالوة على
ذلك ،من أن كل خطوات التخطيط االسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي (تحديد الغرض للشـ ـ ـ ـ ـ ــركة والمسـ ـ ـ ـ ـ ــح البيئي من بيئة
األعمال ،وتحديد القض ـ ـ ـ ــايا االس ـ ـ ـ ــتراتيجية للشـ ـ ـ ـ ـركة ،واختيار االس ـ ـ ـ ــتراتيجية واقامة نظم التنفيذ والتقييم

والمراقبة) تكون متصلة بشكل إيجابي ألداء الشركة .

ويعزو الباحث ذلك إلى أن قيام المنظمات الصناعية برسم االستراتيجيات البديلة يكون بناء على

المعلومات والبيانات المقدمة من تحليل الموقف البيئي ورس ــالتها وأهدافها والس ــياس ــات والخطط والبرامج

المرس ـ ــومة لذلك فتكون االس ـ ــتراتيجيات البديلة تعمل على تحقيق االبتكارات التنظيمية للوص ـ ــول الى ما
تصبوا المنظمات اليه .

 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصـــــــــائية عند مســـــــــتوى داللة ( )α ≤ 0.05بين تحليلالتخطيط االســـــــــتراتيجي واالبتكار التنظيمي في القطاا الخاص االنتاجي الصـــــــــناعي في

التخطيط االستراتيجي الوطنية للتصدير .

جدول رقم ( ) 35

نتائج معامل االرتباط بين التخطيط االستراتيجي واالبتكار التنظيمي
المجاالت

التخطيط االستراتيجي

االبتكار التنظيمي

معامل ارتباط بيرسون

القيمة االحتمالية ()sig

**0.87

0.00

يتبين من الجدول الس ـ ـ ـ ـ ـ ــابق أن معامل االرتباط بين التخطيط االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي واالبتكار التنظيمي

( )0.87وأن القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( ،)α=0.05وهذا
يعني أن هناك عالقة طردية قوية بين تحليل التخطيط االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي واالبتكار التنظيمي ،األمر الذي
يدلل على أن مجتمع الد ارسـ ـ ـ ــة يعتمد بدرجة كبيرة على التخطيط االسـ ـ ـ ــتراتيجي للوصـ ـ ـ ــول إلى االبتكار

التنظيمي.
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واتفقت د ارس ــة الباحث مع د ارس ــة ( Christensen )2010حيث أن ثمة من يقول أن التص ــميم

التنظيمي إلدارة االبتك ــار والتكنولوجي ــا يتوقف على ك ــل من الهيك ــل  -االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي ــة ودين ــاميكيـ ـات
الشـركات ،وعلى الخصـائص الرئيسـية السـتراتيجيات االبتكار والتكنولوجيا الخاصـة بهم .كما انها اتفقت

مع دراسة ( Dobnie ) 2010هناك ارتباط مؤكد بين االستراتيجية و االبتكار.

ويرى الباحث أن التخطيط االس ـ ـ ـ ــتراتيجي في منظمات القطاع الص ـ ـ ـ ــناعي االنتاجي التي أجريت

عليها الد ارسـ ــة يشـ ــكل األسـ ــاس الموضـ ــوعي للتعامل بفعالية مع الفرص والتهديدات الموجودة في البيئة

الخارجية في ضـ ـ ـ ــوء ما تتمتع به هذه المنظمات من نقاط قوة والتغلب على نقاط ضـ ـ ـ ــعفها ،ويتضـ ـ ـ ــمن
كـذلـك تعريف الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة التي تهتم هـذه المنظمـات بهـا والتي ظهر اهتمـامهم بهـا من خالل نتـائج هـذه

الد ارسـ ـ ــة وتحديد األهداف الرئيسـ ـ ــة التي تسـ ـ ــعى لتحقيقها ،وتطوير وتشـ ـ ــكيل االسـ ـ ــتراتيجيات ،ووضـ ـ ــع
توجهات الس ـياســة العامة لها ،األمر الذي يجعلها تتمتع بمجموعة من الخصــائص التي تتميز بها س ـواء
باالبتكارات االدارية او التقنية او االضـ ـ ـ ــافية أو جميعها معا ،مما يمكنها من تقديم المنتجات والخدمات

لعمالئها بشكل يرضيهم ويحافظ على بقائهم واستقطاب العمالء الجدد.
 .2الفرض الرئيسي الثاني:

ال توجد فروق ذات داللة إحص ـ ــائية عند مس ـ ــتوى داللة ( ( α ≤ 0.05في اس ـ ــتجابة أفراد العينة

حول العالقة بين التخطيط االستراتيجي واالبتكار التنظيمي تعزى للمتغيرات الشخصية التالية (الجنس–

العمر– المؤهل العلمي – سنوات الخبرة ) .

ولغرض اختبار هذه الفرضية نشتق منها الفرضيات الفرعية التالية :

 1-2التوجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ــتوى داللة ( ( α ≤ 0.05في اس ـ ـ ــتجابة أفراد العينة
حول التخطيط االســتراتيجي واالبتكار التنظيمي في القطاع الخاص االنتاجي الصــناعي الفلســطيني في

االستراتيجية الوطنية للتصدير تعزى للمتغي ارت الشخصية (العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة) .

ولغرض اختبار الفرضــية الفرعية ( )1-2نقوم باختبار كل متغير من المتغيرات الشــخصــية على

حد مع التخطيط االستراتيجي واالبتكار التنظيمي كاآلتي :

أوالً  :المتغيرات الشخصية حول التخطيط االستراتيجي
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( ( α ≤ 0.05في اســـتجابة أفراد العينة

حول عالقة التخطيط االستراتيجي في القطاا الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية

الوطنية للتصدير تعزى لمتغير العمر باالبتكار التنظيمي.

لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير العمر ،قام الباحث باستخدام اختبار
)  (One Way Anovaويوضح جدول رقم ( )36النتائج التي تم الحصول عليها :
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جدول رقم ()36

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير العمر حول التخطيط االستراتيجي
المجاالت

تحليل الموقف البيئي
الرؤية

الرسالة

األهداف

الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــط والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ارم ـ ـ ــج

والسياسات

االستراتيجيات

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموا

المربعات

درجات الحرية

بين المجموعات

1

3

داخل المجموعات

29.5

119

المجموع

30.5

122

بين المجموعات

1.96

3

داخل المجموعات

41.9

119

المجموع

43.9

122

بين المجموعات

2.15

3

داخل المجموعات

48.6

119

المجموع

50.7

122

بين المجموعات

2.32

3

داخل المجموعات

43

119

المجموع

45.3

122

بين المجموعات

2.11

3

داخل المجموعات

44.1

119

المجموع

46.2

122

بين المجموعات

1.86

3

داخل المجموعات

53.8

119

المجموع

55.7

122

بين المجموعات

0.84

3

داخل المجموعات

44

119

المجموع

44.8

122

متوسط

المربعات

قيمة F

مستوى
الداللة

0.33
0.25

1.35

0.26

0.65
0.35

1.85

0.14

0.72
0.41

1.76

0.16

0.77
0.36

2.14

0.1

0.7
0.37

1.9

0.13

0.62
0.45

1.37

0.25

0.28
0.37

0.76

0.52

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )119 ،3مستوى داللة  0.05تساوي 2.60

يتبين من الجدول رقم( )36أن قيمة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )0.52أكبر من ( )sig = 0.05حيث

نقبل الفرضــية الصــفرية أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصــائية في اســتجابة أفراد العينة حول التخطيط
االس ـ ــتراتيجي في القطاع الخاص االنتاجي الص ـ ــناعي الفلس ـ ــطيني في االس ـ ــتراتيجية الوطنية للتص ـ ــدير

تعزى لمتغير العمر لجميع المجاالت.

واتفقت دراسة الباحث مع دراسة االشقر ( ) 2006حيث ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

المديرين في درجة وض ــوح المفهوم العلمي للتخطيط االس ــتراتيجي لديهم ،تعزى للخص ــائص الش ــخص ــية
(عمر المدير ،الجنس ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة).
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 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( ( α ≤ 0.05في اســـتجابة أفراد العينة

حول عالقة التخطيط االستراتيجي في القطاا الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية
الوطنية للتصدير تعزى لمتغير المؤهل العلمي باالبتكار التنظيمي.

لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،قام الباحث باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام

اختبار )  (One Way Anovaويوضح جدول رقم ( )37النتائج التي تم الحصول عليها :
جدول رقم ()37

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير المؤهل العلمي حول التخطيط االستراتيجي
المجاالت
تحليل الموقف البيئي

الرؤية

الرسالة

األهداف

مصدر التباين

االستراتيجيات

الدرجة الكلية

المربعات

المربعات

بين المجموعات

6.34

4

داخل المجموعات

24.1

118

المجموع

30.5

122

بين المجموعات

11.3

4

داخل المجموعات

32.6

118

المجموع

43.9

122

بين المجموعات

11.6

4

داخل المجموعات

39.2

118

المجموع

50.7

122

بين المجموعات

7.98

4

داخل المجموعات

37.3

118

المجموع

45.3

122

6.71

4

1.68

داخل المجموعات

39.5

118

0.33

المجموع

46.2

122

بين المجموعات

6.79

4

1.7

داخل المجموعات

48.9

118

0.41

المجموع

55.7

122

بين المجموعات

4.72

4

داخل المجموعات

40.1

118

المجموع

44.8

122

الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــط والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ارمـ ـ ــج بين المجموعات

والسياسات

مجموا

درجات الحرية

متوسط

قيمة F

مستوى
الداللة

1.58
0.2

7.75

0.00

2.82
0.28

10.2

0.00

2.89
0.33

8.72

0.00

1.99
0.32

6.3

5.01

4.09

0.00

0.00

0.00

1.18
0.34

3.47

0.01

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )118 ،4مستوى دال لة  0.05تساوي 2.45

يتبين من الجدول رقم ( )37أن قيمة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )0.01أقل من ( )sig = 0.05حيث

نقبل الفرضــية البديلة وهي أنه توجد فروق ذات داللة إحصــائية في اســتجابة أفراد العينة حول التخطيط
102

االس ـ ــتراتيجي في القطاع الخاص االنتاجي الص ـ ــناعي الفلس ـ ــطيني في االس ـ ــتراتيجية الوطنية للتص ـ ــدير

تعزى لمتغير المؤهل العلمي لجميع المجاالت.

جدول رقم ()38

اختبار شيفيه لمتغير للمؤهل العلمي
دبلوم متوسط

البيان
دبلوم متوسط

3.77

دبلوم عالي

3.62

بكالوريوس
4.00

ماجستير
3.50

غير ذلك
3.77

دبلوم عالي

3.77

بكالوريوس

3.62

ماجستير

4.00

غير ذلك
3.77

3.50

0.62

-

0.03

0.02

-

0.45

0.03

0.04

-

0.41

0.65

0.74

0.66

-

يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من الجدول السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق أنه توجد فروق بين المؤهل العلمي (بكالوريوس) وجميع الفئات

األخرى لصالح المؤهل العلمي بكالوريوس.

اختلفت د ارسـ ــة الباحث مع د ارسـ ــة ش ـ ـراب ( )2011والتي وجدت أنه ال توجد فروق ذات داللة

إحص ــائية بين متوس ــطات تقديرات مجتمع الد ارس ــة حول جميع مجاالت التخطيط االس ــتراتيجي تعزى
لمتغير المؤهل العلمي.

ويعزو الباحث أنه توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية في اسـ ـ ـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول التخطيط

االس ـ ــتراتيجي في القطاع الخاص االنتاجي الص ـ ــناعي الفلس ـ ــطيني في االس ـ ــتراتيجية الوطنية للتص ـ ــدير

تعزى لمتغير المؤهــل العلمي لجميع المجــاالت إلى أن غــالبي ـة أفراد المجتمع من حملــة المؤهالت

العلمية والش ـ ــهادات الجامعية البكالوريوس منها األمر الذي يعكس اهتمامهم وادراكهم ألهمية ممارس ـ ــة
التخطيط االستراتيجي حيث إنهم يمثلون أغلبية العاملين بالمناصب اإلدارية للمجتمع محل الدراسة.

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( ( α ≤ 0.05في اســـتجابة أفراد العينة

حول عالقة التخطيط االستراتيجي في القطاا الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية

الوطنية للتصدير تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،قام الباحث باستخدام اختبار
)  (One Way Anovaويوضح جدول رقم ( )39النتائج التي تم الحصول عليها :
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جدول رقم ()39

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير سنوات الخبرة حول التخطيط االستراتيجي
المجاالت

تحليل الموقف البيئي

الرؤية

الرسالة

األهداف

الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــط والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ارمـ ـ ــج

والسياسات

االستراتيجيات

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموا

متوسط

درجات الحرية

المربعات

بين المجموعات

2.55

3

داخل المجموعات

27.9

119

المجموع

30.5

122

بين المجموعات

2.08

3

داخل المجموعات

41.8

119

المجموع

43.9

122

بين المجموعات

3.68

3

داخل المجموعات

47

119

المجموع

50.7

122

بين المجموعات

3.63

3

داخل المجموعات

41.7

119

المجموع

45.3

122

بين المجموعات

1.98

3

داخل المجموعات

44.2

119

المجموع

46.2

122

بين المجموعات

2.29

3

داخل المجموعات

53.4

119

المجموع

55.7

122

بين المجموعات

2.99

3

داخل المجموعات

41.8

119

المجموع

44.8

122

المربعات

قيمة F

مستوى
الداللة

0.85
0.23

3.62

0.02

0.69
0.35

1.97

0.12

1.23
0.4

3.11

0.03

1.21
0.35

3.45

0.02

0.66
0.37

1.78

0.15

0.76
0.45

1.7

0.17

1
0.35

2.83

0.04

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )119 ،3مستوى داللة  0.05تساوي 2.60

يتبين من الجدول رقم ( )39أن قيمة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )0.04أقل من ( )sig = 0.05حيث

نقبل الفرضـ ـ ــية البديلة وهي أنه توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ــائية في اسـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول عالقة
التخطيط االس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي باالبتكار التنظيمي في القطاع الخاص االنتاجي الص ـ ـ ـ ـ ــناعي الفلس ـ ـ ـ ـ ــطيني في

االستراتيجية الوطنية للتصدير تعزى لمتغير سنوات الخبرة لجميع المجاالت .

104

جدول رقم ()40

اختبار شيفيه لمتغير سنوات الخبرة
اقل من 5

البيان
اقل من  5سنوات
3.89

-5أقل من  10سنوات
3.80

-10اقل من  15سنة
4.08

 15سنة ف كثر
4.20

3.89

-5أقل من 10
3.80

-10اقل من 15
4.08

 15سنة ف كثر
4.20

0.69

-

0.32

0.03

-

0.13

0.009

0.03

-

يتضــح من الجدول الســابق أنه توجد فروق بين الفئة (-10اقل من  15ســنة) والفئة (أقل من )5

والفئة (-10أقل من  )15لص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح الفئة نفس الفئة ،كما تبين أن هناك فروقا بين الفئة ( 15فأكثر)
والفئة (– 5أقل من )10والفئة ( 15سنة فأكثر)

واتفقت د ارسـ ـ ــة الباحث مع د ارسـ ـ ــة شـ ـ ــويخ ( )2007وجود فروق بين اسـ ـ ــتجابات العاملين أفراد

العينة حول واقع التخطيط االس ـ ـ ــتراتيجي في مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليم التقني في محافظات غزة تعزى الى
سنوات الخدمة.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن ســنوات الخدمة لها دور في زيادة خبرة الموظف وقدرته على اتخاذ

الق اررات ،وأن لديه مهارات اكتس ـ ــبها تفيدة في عمله  ،باإلض ـ ــافة لحص ـ ــول كثير من الموظفين على
دورات تدريبية طورت وحسنت من أدائهم وقدرتهم على التخطيط واالبتكار.

ثانياً  :المتغيرات الشخصية حول االبتكار التنظيمي
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى داللة ( ( α ≤ 0.05في اســــتجابة أفراد العينة

حول االبتكار التنظيمي في القطاا الخاص االنتاجي الصـــــــناعي الفلســـــــطيني في االســـــــتراتيجية

الوطنية للتصدير تعزى لمتغير العمر.

لمعرف ــة وجود فروق ذات دالل ــة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي ــة تبع ــا لمتغير العمر ،ق ــام الب ــاح ــث ب ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ــدام اختب ــار
)  (One Way Anovaويوضح جدول رقم ( )41النتائج التي تم الحصول عليها :
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جدول رقم ()41

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير العمر حول االبتكار التنظيمي
المجاالت

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموا

المربعات

درجات الحرية

بين المجموعات

0.82

3

داخل المجموعات

34.1

119

المجموع

34.9

122

متوسط

المربعات

قيمة F

مستوى
الداللة

0.27
0.29

0.96

0.41

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )119 ،3مستوى داللة  0.05تساوي 2.60

يتبين من الجدول رقم( )41أن قيمة مسـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )0.41أكبر من ( )sig = 0.05حيث

نقبل الفرض ـ ـ ــية الص ـ ـ ــفرية وهي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ــائية في اس ـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول

االبتكار التنظيمي في القطاع الخاص اإلنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية للتصدير
تعزى لمتغير العمر.

ويعلل الباحث أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ــائية في اسـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول االبتكار

التنظيمي في القطاع الخاص االنتاجي الص ــناعي الفلس ــطيني في االس ــتراتيجية الوطنية للتصـ ـدير تعزى

لمتغير العمر ترجع إلى الخبرة والمعرفة الكبيرة واألكثر دراية بأنظمة المنظمة واجراءاتها وأسـ ــاليبها التي
اكتسبها األشخاص عبر الزمن.

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى داللة ( ( α ≤ 0.05في اســــتجابة أفراد العينة

حول االبتكار التنظيمي في القطاا الخاص االنتاجي الصـــــــناعي الفلســـــــطيني في االســـــــتراتيجية

الوطنية للتصدير تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،قام الباحث باسـ ـ ـ ـ ــتخدام

اختبار )  (One Way Anovaويوضح جدول رقم ( )42النتائج التي تم الحصول عليها :
جدول رقم ()42

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير المؤهل العلمي حول االبتكار التنظيمي
المجاالت

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموا

المربعات

درجات الحرية

بين المجموعات

7.7

4

داخل المجموعات

27.2

118

المجموع

34.9

122

متوسط

المربعات

الداللة

1.93
8.34
0.23

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )118 ،4مستوى داللة  0.05تساوي 2.452.58
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قيمة F

مستوى

0.00

يتبين من الجدول رقم()42

أن قيمة مس ـ ــتوى الداللة ( )0.00أقل من ( )sig = 0.05حيث نقبل الفرض ـ ــية البديلة وهي أنه

توجد فروق ذات داللة إحص ـ ــائية في اس ـ ــتجابة أفراد العينة حول االبتكار التنظيمي في القطاع الخاص

االنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية للتصدير تعزى لمتغير المؤهل العلمي .
جدول رقم ( ) 43

اختبار شيفيه لمتغير للمؤهل العلمي
البيان
دبلوم متوسط

3.77

دبلوم عالي

3.73

بكالوريوس
4.05

ماجستير
3.8

غير ذلك
4.26

دبلوم متوسط

دبلوم عالي

بكالوريوس

ماجستير

غير ذلك

3.77

3.73

4.05

2.8

4.26

0.67

-

0.03

0.15

-

0.21

0.11

0.111

-

0.55

0.26

0.23

0.40

-

يتض ـ ــح من الجدول الس ـ ــابق أنه توجد فروق بين الفئة (دبلوم عالي) والفئة (بكالوريوس) لص ـ ــالح

الفئة (بكالوريوس).

ويعزو الباحث أنه توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية في اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول االبتكار

التنظيمي في القطاع الخاص االنتاجي الص ــناعي الفلس ــطيني في االس ــتراتيجية الوطنية للتص ــدير تعزى
لمتغير المؤهل العلمي إلى أن أفراد مجتمع الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة من حملة البكالوريوس يتمتعون بمواهب عالية في

االبتكار التنظيمي والتي تتناسـ ــب مع مؤهلهم العلمي  ،وتكون الفرصـ ــة مهيئة لطرح أفكار تتعلق بإيجاد

طرق جديدة ومنتجات جديدة وافكار جديد وخالقة.

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى داللة ( ( α ≤ 0.05في اســــتجابة أفراد العينة
حول االبتكار التنظيمي في القطاا الخاص االنتاجي الصـــــــناعي الفلســـــــطيني في االســـــــتراتيجية

الوطنية للتصدير تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،قام الباحث باستخدام اختبار

)  (One Way Anovaويوضح جدول رقم ( )44النتائج التي تم الحصول عليها :
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جدول رقم ()44

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير سنوات الخبرة حول االبتكار التنظيمي
المجاالت

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموا
المربعات

درجات الحرية

بين المجموعات

1.99

3

داخل المجموعات

33

119

المجموع

34.9

122

متوسط
المربعات

مستوى

قيمة F

الداللة

0.66
0.28

2.39

0.07

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )119 ،3مستوى داللة  0.05تساوي 2.60

يتبين من الجدول رقم( )44أن قيمة مسـ ــتوى الداللة ( )0.07أكبر من ( )sig = 0.05حيث

نقبل الفرض ــية الص ــفرية أنه ال توجد فروق ذات داللة إحص ــائية في اس ــتجابة أفراد العينة حول االبتكار

التنظيمي في القطاع الخاص االنتاجي الص ــناعي الفلس ــطيني في االس ــتراتيجية الوطنية للتص ــدير تعزى
لمتغير سنوات الخبرة .

ويعزو الباحث النتيجة الى أن االبتكار التنظيمي ال يتأثر بعامل الوقت ،او بسـ ـ ـ ـ ـ ــنوات الخدمة،

حيث أنه يحتاج الى موهبة وأفق مبدع ،وشخصية مبتكرة تعتمد على نظرتها الواسعة من اجل الوصول

الى ما هو جديد.

( )2.1ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عند مسـتوى داللة ( )α ≤ 0.05في اسـتجابة منظمات أفراد
العينة حول العالقة بين التخطيط االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي واالبتكار التنظيمي تعزى للمتغيرات التنظيمية التالية

(عمر المنظمة – عدد العاملين – رأس المال المسجل).

ولغرض اختبار الفرض ــية الفرعية ( )2.1نقوم باختبار كل متغير من المتغيرات التنظيمية على

حد مع التخطيط االستراتيجي واالبتكار التنظيمي كاآلتي :

أوالً  :المتغيرات التنظيمية حول التخطيط االستراتيجي
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( ( α ≤ 0.05في اســـتجابة أفراد العينة

حول التخطيط االســــتراتيجي في القطاا الخاص االنتاجي الصــــناعي الفلســــطينيين في االســــتراتيجية

الوطنية للتصدير تعزى لمتغير عمر المنظمة.

لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير العمر ،قام الباحث باستخدام اختبار
)  (One Way Anovaويوضح جدول رقم ( )45النتائج التي تم الحصول عليها :
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جدول رقم ()45

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير عمر المنظمة حول التخطيط االستراتيجي
المجاالت
تحليل الموقف البيئي

الرؤية

الرسالة

األهداف

الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــط والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ارمـ ـ ــج

والسياسات

االستراتيجيات

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموا
المربعات

درجات الحرية

بين المجموعات

3.56

3

داخل المجموعات

26.9

119

المجموع

30.5

122

بين المجموعات

3.02

3

داخل المجموعات

40.9

119

المجموع

43.9

122

بين المجموعات

4.36

3

داخل المجموعات

46.4

119

المجموع

50.7

122

بين المجموعات

3.63

3

داخل المجموعات

41.7

119

المجموع

45.3

122

بين المجموعات

4.23

3

داخل المجموعات

42

119

المجموع

46.2

122

بين المجموعات

4.21

3

داخل المجموعات

51.5

119

المجموع

55.7

122

بين المجموعات

5.68

3

داخل المجموعات

39.1

119

المجموع

44.8

122

متوسط
المربعات
1.19

قيمة F
5.25

مستوى
الداللة

0.00

0.23
1.01

2.93

0.04

0.34
1.45

3.73

0.01

0.39
1.21

3.45

0.02

0.35
1.41

3.99

0.01

0.35
1.4

3.24

0.02

0.43
1.89
0.33

5.75

0.00

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )119 ،3مستوى داللة  0.05تساوي 2.60

يتبين من الجدول رقم( )45أن قيمة مستوى الداللة ( )0.00أقل من ( )sig = 0.05حيث نقبل

الفرض ـ ـ ـ ــية البديلة وهي أنه توجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية في اس ـ ـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول التخطيط
االس ـ ــتراتيجي في القطاع الخاص االنتاجي الص ـ ــناعي الفلس ـ ــطيني في االس ـ ــتراتيجية الوطنية للتص ـ ــدير
تعزى لمتغير عمر المنظمة لجميع المجاالت.
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جدول رقم ()46

اختبار شيفيه لمتغير عمر المنظمة
اقل من 5

البيان

3.62

اقل من  5سنوات

-5أقل من 10
3.51

-10اقل من 15
4.08

 15سنة ف كثر
4.12

-

3.62

-5أقل من  10سنوات
3.51

-10اقل من  15سنة
4.08

 15سنة ف كثر
4.12

0.71

-

0.09

0.001

-

0.04

0.00

0.70

-

يتض ـ ـ ـ ـ ـ ــح من الجدول الس ـ ـ ـ ـ ـ ــابق أنه توجد فروق بين الفئة ( -10اقل من )15والفئة ( 15فأكثر)

والفئتين( أقل من  )5والفئة ( -5أقل من  )10لصالح الفئتين ( -10اقل من )15والفئة ( 15فأكثر).

ويرى الباحث أن عمر المنظمة يلعب دو ار مهما في عناص ـ ـ ــر التخطيط االس ـ ـ ــتراتيجي حيث يقوم

عمر المنظمة بتوجيه رؤية ورسالة المنظمة وفقا لمكانتها حيث المنظمات األكبر عم ار لها دراية ومكانة

ثابتة وحصة سوقية اما المنظمات االقل عم ار فإنها في طور إيجاد أسواق جديدة وشق طريها التنافسي

ومحاولة الحصول على حصة سوقية واثبات وجودها .

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( ( α ≤ 0.05في اســـتجابة أفراد العينة

حول التخطيط االســــتراتيجي في القطاا الخاص االنتاجي الصــــناعي الفلســــطينيين في االســــتراتيجية

الوطنية للتصدير تعزى لمتغير عدد العاملين.

لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية تبعا لمتغير العمر ،قام الباحث باسـ ـ ـ ـ ــتخدام اختبار (One

) Way Anovaويوضح جدول رقم ( )47النتائج التي تم الحصول عليها :
جدول رقم ()47

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير عدد العاملين حول التخطيط االستراتيجي
المجاالت

تحليل الموقف البيئي

الرؤية

مصدر التباين

مجموا

المربعات

درجات الحرية

بين المجموعات

4.67

2

داخل المجموعات

25.8

120

المجموع

30.5

122

بين المجموعات

1.63

2

داخل المجموعات

42.2

120

المجموع

43.9

122
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متوسط

المربعات

قيمة F

مستوى
الداللة

2.34
0.21

10.9

0.00

0.82
0.35

2.32

0.1

الرسالة

األهداف

بين المجموعات

2.85

2

داخل المجموعات

47.9

120

المجموع

50.7

122

بين المجموعات

2.81

2

داخل المجموعات

42.5

120

المجموع

45.3

122

5.07

2

داخل المجموعات

41.2

120

المجموع

46.2

122

بين المجموعات

7.03

2

داخل المجموعات

48.7

120

المجموع

55.7

122

بين المجموعات

6.43

2

داخل المجموعات

38.4

120

المجموع

44.8

122

الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــط والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ارمـ ـ ــج بين المجموعات

والسياسات

االستراتيجيات

الدرجة الكلية

1.42
0.4

3.57

0.03

1.4
0.35

3.96

0.02

2.53
0.34

7.39

0.00

3.51
0.41

8.66

0.00

3.22
0.32

10.1

0.00

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )120 ،2مستوى داللة  0.05تساوي 3.00

يتبين من الجدول رقم( )47أن قيمة مستوى الداللة ( )0.00أقل من ( )sig = 0.05حيث نقبل

الفرض ـ ـ ـ ــية البديلة وهي أنه توجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية في اس ـ ـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول التخطيط
االس ـ ــتراتيجي في القطاع الخاص االنتاجي الص ـ ــناعي الفلس ـ ــطيني في االس ـ ــتراتيجية الوطنية للتص ـ ــدير

تعزى لمتغير عدد العاملين لجميع المجاالت.

جدول رقم ()48

اختبار شيفيه لمتغير عدد العاملين
اقل من 10

البيان
اقل من 10
3.27

 -10اقل من 20
4.01

 20ف كثر
4.15

3.27

 20ف كثر

 -10اقل من 20

4.15

4.01

0.00

-

0.00

0.19

-

يتضـ ـ ــح من الجدول السـ ـ ــابق أنه توجد فروق بين الفئة (أقل من  )10والفئتين (-10اقل من)20

و( 20فأكثر) لصالح الفئة الفئتين (-10اقل من )20و( 20فأكثر) .

يعزو الباحث وجود فروق في استجابة أفراد العينة حول التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغير عدد

العــاملين لجميع المجــاالت الى ان تحليــل الموقف البيئي س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء الــداخلي او الخــارجي يجــب ان يــأخــذ
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االسترتيجيات
ا
بالحسبان تعداد العاملين سواء من حيث العدد أو حيث التكلفة أو الكمية المنتجة كما ان

البديلة المبنية تأخذ عدد العاملين في حساباتها حتى تكون متأقلمة مع وضع المنظمات.

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( ( α ≤ 0.05في اســـتجابة أفراد العينة

حول التخطيط االســــتراتيجي في القطاا الخاص االنتاجي الصــــناعي الفلســــطينيين في االســــتراتيجية

الوطنية للتصدير تعزى لمتغير رأس المال المسجل.

لمعرف ــة وجود فروق ذات دالل ــة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي ــة تبع ــا لمتغير العمر ،ق ــام الب ــاح ــث ب ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ــدام اختبــار

)  (One Way Anovaويوضح جدول رقم ( )55النتائج التي تم الحصول عليها :
جدول رقم ()49

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير رأس المال المسجل حول التخطيط االستراتيجي
المجاالت

تحليل الموقف البيئي

الرؤية

الرسالة

األهداف

الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــط والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ارمـ ـ ــج

والسياسات

االستراتيجيات

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموا

المربعات

درجات الحرية

بين المجموعات

5.17

2

داخل المجموعات

25.3

120

المجموع

30.5

122

بين المجموعات

5.08

2

داخل المجموعات

38.8

120

المجموع

43.9

122

بين المجموعات

5.98

2

داخل المجموعات

44.7

120

المجموع

50.7

122

بين المجموعات

5.21

2

داخل المجموعات

40.1

120

المجموع

45.3

122

بين المجموعات

5.21

2

داخل المجموعات

41

120

المجموع

46.2

122

بين المجموعات

4.56

2

داخل المجموعات

51.1

120

المجموع

55.7

122

بين المجموعات

6.11

2

داخل المجموعات

38.7

120

المجموع

44.8

122

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )120 ،2مستوى داللة  0.05تساوي 3.00
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متوسط

المربعات

قيمة F

مستوى
الداللة

2.59
0.21

12.3

0.00

2.54
0.32

7.85

0.00

2.99
0.37

8.02

0.00

2.6
0.33

7.79

0.00

2.6
0.34

7.61

0.00

2.28
0.43

5.35

3.06
0.32

9.47

0.01

0.00

يتبين من الجدول رقم( )49أن قيمة مستوى الداللة ( )0.00أقل من ( )sig = 0.05حيث نقبل

الفرض ـ ـ ـ ــية البديلة وهي أنه توجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية في اس ـ ـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول التخطيط
االس ـ ــتراتيجي في القطاع الخاص االنتاجي الص ـ ــناعي الفلس ـ ــطيني في االس ـ ــتراتيجية الوطنية للتص ـ ــدير

تعزى لمتغير رأس المال المسجل لجميع المجاالت.

جدول رقم ()50

اختبار شيفيه لمتغير رأس المال
البيان
أقل من  300ألف $
3.70

 300ألف -$أقل من  500ألف$
3.94
 500ألف  $ف كثر
4.01

 300ألف -$أقل من  500ألف$

أقل من  300ألف$

3.94

3.70

 500ألف  $ف كثر
4.01

0.08

-

0.00

0.01

-

يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق لصالح الفئة ( 500ألف  $فأكثر)

ويعزي الباحث ووجود فروق في اسـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول التخطيط االسـ ـ ــتراتيجي في القطاع

الخاص االنتاجي الصـ ـ ــناعي الفلسـ ـ ــطيني في االسـ ـ ــتراتيجية الوطنية للتصـ ـ ــدير تعزى لمتغير رأس المال
المســجل لجميع المجاالت إلى أن رأس المال هو أحد الركائز االســاســية والتي تلعب دو ار مهما جدا في
عملية التخطيط االستراتيجي وبكافة مجاالتها لما لراس المال من دور في رسم جميع عناصر التخطيط

االستراتيجي ،حيث يعتبر أحد العناصر المهمة لتشغيل المنظمات.

ثانياً  :المتغيرات التنظيمية حول االبتكار التنظيمي
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( ( α ≤ 0.05في اســـتجابة أفراد العينة

حول االبتكار التنظيمي في القطاا الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطينيين في االستراتيجية الوطنية

للتصدير تعزى لمتغير عمر المنظمة.

لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية تبعا لمتغير عمر المنظمة  ،قام الباحث باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام

اختبار )  (One Way Anovaويوضح جدول رقم ( )57النتائج التي تم الحصول عليها :
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جدول رقم ()51

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير عمر المنظمة حول االبتكار التنظيمي
المجاالت

مجموا

مصدر التباين

درجات الحرية

المربعات

بين المجموعات 4.6
الدرجة الكلية

3

داخل المجموعات 30.3

119

34.9

122

المجموع

متوسط

المربعات

قيمة F

مستوى
الداللة

1.53
0.25

6.02

0.00

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )119 ،3مستوى داللة  0.05تساوي 2.60

يتبين من الجدول رقم( )51أن قيمة مستوى الداللة ( )0.00أقل من ( )sig = 0.05حيث نقبل

الفرض ـ ـ ـ ـ ــية البديلة وهي أنه توجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ـ ــائية في اس ـ ـ ـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول االبتكار

التنظيمي في القطاع الخاص االنتاجي الص ــناعي الفلس ــطيني في االس ــتراتيجية الوطنية للتص ــدير تعزى
لمتغير عمر المنظمة لجميع المجاالت.

جدول رقم ()52

اختبار شيفيه لمتغير عمر المنظمة
البيان
اقل من  5سنوات
3.55
-5أقل من  10سنوات
3.67
-10اقل من  15سنة
3.97
 15سنة ف كثر
4.17

اقل من 5

اقل من 5

-10اقل من 15

 15سنة ف كثر

3.55

3.55

3.97

4.17

0.61

-

0.07

0.05

-

0.008

0.001

0.002

-

يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق لصالح الفئة ( 15سنة ف كثر)

يعزو الباحث وجود الفروق الى أن الخبرة التي تحصــل عليها المنظمات من ســنوات عملها في

القطاعات الخاصــة بها تســاعدها على رســم توجهاتها المســتقبلية والمميزة لها بما يســاعدها على تحقيق

اهدافها بطريقة علمية وعملية وبخطوات ثابتة كما انها على اطالع مســتمر بالتطور التكنولوجي للحفام
على مكانتها السـ ـ ــوقية وتتوفر لديها الخبرة االدارية المناسـ ـ ــبة لكل ظرف ،مما يسـ ـ ــاعدها على ممارسـ ـ ــة

االبتكار التنظيمي بما يخدم مصالحها وتحقيق التميز في االسواق.

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( ( α ≤ 0.05في اســـتجابة أفراد العينة

حول االبتكار التنظيمي في القطاا الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطينيين في االستراتيجية الوطنية

للتصدير تعزى لمتغير عدد العاملين.
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لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية تبعا لمتغير عدد العاملين ،قام الباحث باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام

اختبار )  (One Way Anovaويوضح جدول رقم ( )53النتائج التي تم الحصول عليها :
جدول رقم ()53

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير عمر المنظمة حول االبتكار التنظيمي
المجاالت

الدرجة الكلية

مجموا

مصدر التباين

المربعات

درجات الحرية

بين المجموعات

4.6

3

داخل المجموعات

30.3

119

المجموا

34.9

122

متوسط

المربعات

قيمة F

مستوى
الداللة

1.53
0.25

6.02

0.00

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )119 ،3مستوى داللة  0.05تساوي 2.60

يتبين من الجدول رقم ( )53أن قيمة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )0.00أقل من ( )sig = 0.05حيث

نقبل الفرض ــية البديلة وهي أنه توجد فروق ذات داللة إحص ــائية في اس ــتجابة أفراد العينة حول االبتكار

التنظيمي في القطاع الخاص االنتاجي الص ــناعي الفلس ــطيني في االس ــتراتيجية الوطنية للتص ــدير تعزى
لمتغير عدد العاملين لجميع المجاالت.

جدول رقم ( )54

اختبار شيفيه لمتغير عدد العاملين
اقل من 10

البيان
اقل من 10
3.45

 -10اقل من 20
4.02

 20ف كثر
4.14

3.45

 20ف كثر

 -10اقل من 20

4.14

4.02

0.001

-

0.00

0.20

-

يتضــح من الجدول الســابق أنه توجد فروق بين الفئة (أقل من  )10والفئتين (-10اقل من)20

و( 20فأكثر) لصالح (-10اقل من )20و( 20فأكثر)

ويعزو الباحث الفروق الى ان ازدياد عدد العاملين له تأثير في االبتكار التنظيمي حيث تعدد

االفكار والرؤى الجديدة تزداد ،واختالف مواهب العاملين تس ـ ـ ــاعد المنظمة على رس ـ ـ ــم توجهاتها الجديدة
والمميزة لها وتعدد اآلراء والخبرات لدى العاملين يساعد على ايجاد منتجات جديدة مميزة للمنظمات .

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( ( α ≤ 0.05في اســـتجابة أفراد العينة

حول االبتكار التنظيمي في القطاا الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطينيين في االستراتيجية الوطنية

للتصدير تعزى لمتغير راس المال المسجل.
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لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحص ــائية تبعا لمتغير راس المال المس ــجل ،قام الباحث باس ــتخدام

اختبار )  (One Way Anovaويوضح جدول رقم ( )55النتائج التي تم الحصول عليها:
جدول رقم ()55

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير عدد العاملين حول االبتكار التنظيمي
المجاالت

الدرجة الكلية

مجموا

مصدر التباين

المربعات

درجات الحرية

بين المجموعات

3.89

2

داخل المجموعات

31

120

المجموع

34.9

122

متوسط

المربعات

قيمة F

مستوى
الداللة

1.95
0.26

7.52

0.00

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ( )120 ،2مستوى داللة  0.05تساوي 3.00

يتبين من الجدول رقم ( )55أن قيمة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )0.00أقل من ( )sig = 0.05حيث

نقبل الفرض ــية البديلة وهي أنه توجد فروق ذات داللة إحص ــائية في اس ــتجابة أفراد العينة حول االبتكار

التنظيمي في القطاع الخاص االنتاجي الص ــناعي الفلس ــطيني في االس ــتراتيجية الوطنية للتص ــدير تعزى
لمتغير راس المال المسجل لجميع المجاالت.

جدول رقم ()56

اختبار شيفيه لمتغير رأس المال
البيان
أقل من  300ألف $
3.63

 300ألف -$أقل من  500ألف$
4.05

 500ألف  $ف كثر
4.23

أقل من  300ألف$
3.63

 300ألف -$أقل من  500ألف$
4.05

 500ألف  $ف كثر
4.23

0.00

-

0.00

0.08

-

يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من الج ــدول الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق أن ــه توج ــد فروق بين الفئ ــة (أق ــل من  300الف  )$والفئتين

(300الف -$أقل من  500ألف )$و(500ألف )$فأكثر لصـ ـ ــالح الفئتين (300الف -$أقل من 500

ألف )$و(500ألف. )$

ويعزو الباحث وجود الفروق الى أن تطبيق االفكار واالبداعات على المنتجات يحتاج الى تمويل

مادي من اجل اخراج المنتج الى صــورته المطلوبة وكما تحتاج المنظمات الى تحديث تقنياتها وأســاليب
اتصاالتها اإلدارية مما يحتم عليها توفير رأس مال من أجل ذلك.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
 قع ة
 ألالً :اتنصعئج
 ثعن عً :اتصالص ع
 ثعتثع :االجتعهع اتبحث املسصقب ة

المقـدمة :
بناء على الد ارسـ ــة الميدانية التي قام بها الباحث حول عالقة التخطيط االسـ ــتراتيجي باالبتكار

التنظيمي فقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج وذلك من خالل البيانات التي جمعها الباحث من

االس ــتبانة التي قام بها ومن واالدب االداري  ،وتم عرض وتفس ــير النتائج وربطها بالد ارس ــات السـ ـابقة

ذات العالقة بشـ ــكل مفصـ ــل في الفصـ ــل الرابع ،أما في هذا الفصـ ــل فسـ ــيتم اسـ ــتخالص النتائج التي
توصلت إليها الدراسة وكذلك التوصيات التي خرجت بها.

أوالً  :نتائج الدراسة:
بعد تحليل البيانات واختبار الفرض ـيات توصــلت الد ارســة إلى مجموعة من النتائج يمكن ســردها
في اآلتي:

 .1أن هناك عالقة طردية قوية بين تحليل التخطيط االستراتيجي واالبتكار التنظيمي

 .2أن هنـاك عالقـة طرديـة قويـة بين تحليـل الموقف البيئي واالبتكـار التنظيمي ،األمر الـذي يـدلل

على أن مجتمع الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يعتمــد بــدرجــة كبيرة على الموقف البيئي للوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إلى االبتكــار

التنظيمي.

 .3أن هناك عالق ة طردية قوية بين تحليل الرؤية واالبتكار التنظيمي ،األمر الذي يدلل على أن
مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على الرؤية للوصول إلى االبتكار التنظيمي.

 .4أن هناك عالقة طردية قوية بين تحليل الرس ـ ــالة واالبتكار التنظيمي ،األمر الذي يدلل على أن
مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على الرسالة للوصول إلى االبتكار التنظيمي.

 .5أن هنـاك عالقـة طرديـة قويـة بين تحليـل األهـداف واالبتكـار التنظيمي ،األمر الـذي يـدلـل على
أن مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على األهداف للوصول إلى االبتكار التنظيمي

 .6أن هناك عالقة طردية قوية بين تحليل الخطط والب ارمج والســياســات واالبتكار التنظيمي ،األمر

الذي يدلل على أن مجتمع الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة يعتمد بدرجة كبيرة على الخطط والبرامج والسـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــات

للوصول إلى االبتكار التنظيمي

 .7أن هناك عالقة طردية قوية بين تحليل االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات واالبتكار التنظيمي ،األمر الذي يدلل

على أن مجتمع الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة يعتمد بدرجة كبيرة على االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات للوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول إلى االبتكار

التنظيمي.

 .8ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ــائية في اسـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول التخطيط االسـ ـ ــتراتيجي في
القطاع الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية للتصدير تعزى لمتغير

العمر لجميع المجاالت
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 .9أنه توجد فروق ذات داللة إحص ــائية في اس ــتجابة أفراد العينة حول التخطيط االس ــتراتيجي في
القطاع الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية للتصدير تعزى لمتغير

المؤهل العلمي لجميع المجاالت

 .10توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية في اسـ ـ ـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول التخطيط االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجي في
القطاع الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية للتصدير تعزى لمتغير
سنوات الخبرة لجميع المجاالت

 .11ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة حول االبتكار التنظيمي في القطاع
الخاص االنتاجي الصــناعي الفلســطيني في االســت ارتيجية الوطنية للتصــدير تعزى لمتغير العمر

لجميع المجاالت.

 .12توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ــائية في اسـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول االبتكار التنظيمي في القطاع
الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية للتصدير تعزى لمتغير المؤهل
العلمي لجميع المجاالت

 .13ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة حول االبتكار التنظيمي في القطاع

الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية للتصدير تعزى لمتغير سنوات
الخبرة لجميع المجاالت

 .14توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية في اسـ ـ ـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول التخطيط االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجي في

القطاع الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية للتصدير تعزى لمتغير
عمر المنظمة لجميع المجاالت

 .15أنه توجد فروق ذات داللة إحص ــائية في اس ــتجابة أفراد العينة حول التخطيط االس ــتراتيجي في
القطاع الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية للتصدير تعزى لمتغير

عدد العاملين لجميع المجاالت

 .16توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية في اسـ ـ ـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول التخطيط االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجي في
القطاع الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية للتصدير تعزى لمتغير
رأس المال المسجل لجميع المجاالت.

 .17توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ــائية في اسـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول االبتكار التنظيمي في القطاع

الخاص االنتاجي الصــناعي الفلســطيني في االســتراتيجية الوطنية للتصــدير تعزى لمتغير عمر

المنظمة لجميع المجاالت.

 .18أنه توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية في اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول االبتكار التنظيمي في

القطاع الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية للتصدير تعزى لمتغير
عدد العاملين لجميع المجاالت
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 .19أنه توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ــائية في اسـ ـ ـ ـ ـ ــتجابة أفراد العينة حول االبتكار التنظيمي في
القطاع الخاص االنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية للتصدير تعزى لمتغير

راس المال المسجل لجميع المجاالت

ثانياً  :توصيات الدراسة:

 .1توصــي الد ارســة المنظمات باالســتمرار في ممارســة وتطبيق عملية التخطيط االســتراتيجي من
قبل المنظمات في القطاعات الص ــناعية باعتبارها أداة إدارية تس ــاعد المنظمات على التكيف
والتأقلم مع ظروف بيئتها الداخلية والخارجية.

 .2توص ـ ـ ـ ـ ــي الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة المنظمات على اشـ ـ ـ ـ ـ ـراك المرأة في األعمال اإلدارية حيث غابت المرأة في
االشتراك في صنع الخطة االستراتيجية .

 .3ض ـ ـ ـ ــرورة اهتمام المنظمات بتش ـ ـ ـ ــجيع العاملين على التحص ـ ـ ـ ــيل العلمي العالي واالهتمام بحملة
الش ـ ـ ــهادات العالية أكثر وذلك لغياب حملة الدكتوراه وهي ما س ـ ـ ــيس ـ ـ ــاعد المنظمات على رس ـ ـ ــم
الخطط بشكل علمي اوسع.

 .4اهتمــام المنظمــات بــالبيئــة الخــارجيــة يجــب أن يكون اكثر من ذلــك لمــا لهــا تــأثير فعــال على
استمرار المنظمة االن وفي المستقبل.

 .5يجب على المنظمات اش ـ ـراك العاملين في صـ ــياغة الرؤية والرسـ ــالة لما لها من دور في تفاعل
العاملين مع الخطة.

 .6على المنظمات ان تضـ ــع اهداف مرنة تسـ ــعى دائما لتحقيق االبتكار بما يتناسـ ــب مع الظروف
البيئية للمنظمة.

 .7ضرورة االهتمام في استخدام البدائل االستراتيجية المناسبة في عمليات اتخاذ القرار.

 .8القيام بعملية التخطيط االس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي كل ثالث س ـ ـ ـ ـ ــنوات على األقل باإلض ـ ـ ـ ـ ــافة إلى المراجعة
السنوية بناء على الدروس المستفادة وتصميم الخطط التنفيذية

 .9العمل على تجديد وتطوير طرق االتصال بالعمالء إلمدادهم بالمعلومات عن المزايا والعروض
التي تقدمها المنظمة.

 .10القيام برسـ ـ ــم خطط من شـ ـ ــأنها أن تهيأ المديرين على ضـ ـ ــرورة التجاوب الس ـ ـ ـريع مع المتغيرات

الجديدة باسـ ــتحداث ،أو إلغاء في هياكلها التنظيمية ،واجراء تغيرات جذرية في اسـ ــتعمال التقانة

في كافة المســتويات اإلدارية ،مع منح الحرية الكاملة في حل المشــكالت الفورية المتعلقة بتقديم

الخدمات للزبائن ،بهدف ضمان المحافظة على الرأس المال الزبوني للمنظمة

 .11ينبغي أن تضــع ضــمن اســتراتيجيتها العمل على تطوير وابتكار خدمات جديدة ،للحصــول على
منتجات جديدة تتميز بها عن المنافسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ،وهذا يتطلب منها تكاتف جهود المديرين والخبراء

التقنيين
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 .12ينبغي على المنظمات المبحوثة أن تشـ ـ ـ ـ ـ ــجع وتدعم حاالت االبتكار بمختلف أنواعها من خالل
اعتمــادهــا منهجيــة معينــة ،نظ ار لمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمتهــا في إخراج المعرفــة إلى واقع ملموس من جهــة،

وبناءها قاعدة معرفية حقيقية تقود إلى زيادة النشاط االبتكاري بمختلف مجاالته

 .13ينبغي أن تعرف المنظمـات المبحوثـة أن االبتكـارات التنظيميـة لهـا دو ار مهمـا وفعـاال في تفعيل

مجاالت التغيير التنظيمي ،من خالل مسـ ــاعدتها في اتخاذ ق اررات تنظيمية بهدف توجيه األفراد
العاملين إلى امتالك الوسـ ـ ـ ـ ــائل التقنية الحديثة للقيام بخلق أفكار إبداعية وابتكارية واسـ ـ ـ ـ ــتعمالها

كسالح تنافسي في المستقبل.

ثالثاً  :دراسات مستقبلية مقترحة:

 .1تنفيذ االستراتيجية واثرها على االبتكار التنظيمي
 .2راس المال الفكري وعالقته باالبتكار االضافي
 .3االبتكار التنظيمي وعالقته بالميزة التنافسية
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أوالً  :المراجع العربية


المـراجع

أبو بكر  ،مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطفى محمود و النعيم  ،فه ـ ــد بن عب ـ ــد هللا (( . ) 2008-2007اإلدارة
االستراتيجية جودة التفكير والق اررات في المنظمات المعاصرة) الدار الجامعية  ،االسكندرية.



ابو قحف  ،يوس ـ ـ ـ ـ ـ ــف (( . )2004س ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــات واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات االعمال ) الدار الجامعية ،



إدريس ،ثابت عبدالرحمن والمرسـ ـ ـ ــي ،جمال الدين محمد (( . )2006اإلدارة االسـ ـ ـ ــتراتيجية،



األش ــقر ،إبراهيم ( ( . )2006د ارس ــة واقع التخطيط االس ــتراتيجي في المنظمات غير الحكومية



باسـ ـ ـ ــردة  ،توفيق س ـ ـ ـ ـريع( ( . )2006تكامل إدارة المعرفة والجودة الشـ ـ ـ ــاملة وأثره على األداء،

االسكندرية.

مفاهيم ونماذج تطبيقية) الدار الجامعية للنشر ،اإلسكندرية.

المحلية في قطاع غزة) رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة .

د ارس ـ ــة تطبيقية في ش ـ ــركات الص ـ ــناعات الغذائية اليمنية)  ،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة
دمشق ،كلية االقتصاد واإلدارة ،قسم إدارة أعمال ،دمشق.



بال تريد ( (.) 2012االستراتيجية الوطنية للتصدير ) مركز التجارة الفلسطيني  ،فلسطين.



برنوطي ،س ــعاد نايف(( . )2004اإلدارة :أس ــاس ــيات إدارة األعمال) دار وائل للنش ــر والتوزيع،



بس ـ ـ ــيوني  ،اس ـ ـ ــماعيل علي ((.)2005التخطيط االس ـ ـ ــتراتيجي للموارد البشـ ـ ـ ـرية في الش ـ ـ ــركات



البكوع ،فيحاء عبدالخالق يحيى( ( . ) ٢٠٠٦التحليل االس ــتراتيجي للتحديات التي تواجه مهنة

الطبعة الثانية ،عمان ،األردن.

السعودية الكبرى مركز البحوث وتنمية الموارد البشرية) جامعة الملك سعود ،القصيم .

مراقبة الحسابات في إ طار عناصر البيئة التقنية الحديثة) حالة دراسية ،أطروحة دكتوراه غير
منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل  ،العراق.



بلمهــدي  ،عبــد الوهــاب  ،بروش  ،زين الــدين (( . )2005إدارة االبتكــار في المنظمــة  :من

منظور إدارة الموارد البشرية  ،المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات الحكومية)

كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،قسم علوم التسيير  ،جامعة ورقلة  ،الجزائر .


بن حبتور ،عبد العزيز ( ( . ) 2004اإلدارة االس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية  :أداة جديدة في عالم متغير) دار



البنك الدولي (( . )2011بناء الدولة الفلسطينية :استدامة النمو وتقديم الخدمة) .

المسيرة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان  ،األردن.
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بولمخال  ،مريم ((.)2010إدماج أبعاد التنمية المس ــتدامة في اإلدارة االس ــتراتيجية للمؤسـ ـس ــات

االقتص ـ ـ ــادية الجزائرية) اطروحة ماجس ـ ـ ــتير غير منش ـ ـ ــورة  ،كلية العلوم االقتص ـ ـ ــادية والتجارية
وعلوم التسيير  ،جامعة فرحات عباس سطيف  ،الجزائر .



جــاومــان ،كــارول(( . )2004اإلبــداع في العمــل دليــل عملي للتفكير اإلبــداعي) دار المعرفــة



جرار  ،ذياب و دويكات  ،سـ ـ ـ ـ ــعيد يوسـ ـ ـ ـ ــف ( ( . )2013قياس العالقة بين مقومات التخطيط

للتنمية البشرية ،الرياض.

االس ـ ــتراتيجي والتميز باألداء في مص ـ ــانع األدوية الفلس ـ ــطينية  ،د ارس ـ ــة تحليلية من وجهة نظر

المديرين االستراتيجيين) بحث منشور  ،مجلة جامعة االزهر  ،المجلد  ، 15العدد  ، 1غزة .



جمال الدين محمد موس ـ ــى وآخرون( ( . )2002التفكير االس ـ ــتراتيجي واإلدارة االس ـ ــتراتيجية -



جواهر ،بوزيان (( . ) 2011واقع التخطيط االس ــتراتيجي في المؤسـ ـس ــات الص ــغيرة والمتوســطة



جودة ،محفوم والزعبي  ،حسـ ـ ـ ــن والمنصـ ـ ـ ــور ياسـ ـ ـ ــر( ( . ) 2008منظمات األعمال المفاهيم



الجياش ـ ـ ــي ،علي الرض ـ ـ ــا( ( . )2003أثر حالة االبتكار في المنظمة على االبتكار التس ـ ـ ــويقي

منهج تطبيقي) الدار الجامعية ،اإلسكندرية .

دراسة حالة مؤسسة  WOUROUDلصناعة العطور -الوادي ) الجزائر .
والوظائف) دار وائل للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عمان ،األردن.

وانعكاساته على األداء :دراسة ميدانية لعينة من شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية) المجلة

العربية األردنية للعلوم التطبيقية والعلوم اإلنسانية ،المجلد السادس ،العدد الثاني ،األردن.


حداد ،شـ ــفيق إبراهيم ،الغدير ،حمد ارشـ ــد (( . )2004االبتكار واإلبداع التسـ ــويقي في صـ ــناعة
األدوية  :د ارسـ ــة ميدانية عن شـ ــركات األدوية األردنية) المجلة اإلدارية للعلوم التطبيقية والعلوم

اإلنسانية ،المجلد السابع ،العدد األول  ،األردن.



حريم  ،حسين  ،مبادت االدارة الحديثة ( )2010دار الحامد للنشر والتوزيع ،االردن  ،عمان .

حريم ،حسين  ،السلوك التنظيمي( ( . )2004سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال)
دار حامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.




الحسيني  ،فالح ((.) 2006االدارة االستراتيجية ) دار وائل للنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن

حمود  ،خض ــير كاظم واللوزي ،موس ــى س ــالمة (( . ) 2008مباديء ادارة االعمال) دار اثراء
للنشر والتوزيع  ،االردن .



الخبراء العرب في الهندس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واالدارة (تيم) ( ( . )2000( )teamدورة مهارات االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
والتخطيط االستراتيجي) كراس غير منشور  ،غزة  ،فلسطين.



خبراء بيمك ( ( . ) 2006التخطيط االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي للجمعيات األهلية) مركز الخبرات المهنية
إلدارة (بيمك)  ،المشرف العلمي عبد الرحمن توفيق ،الطبعة األولى ،القاهرة  ،مصر.
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خطاب  ،عايدة ( ( . ) 2003اإلدارة االس ـ ــتراتيجية للموارد االس ـ ــتراتيجية) دار ش ـ ــركة الحريري



خطاب ،عايدة ( ( . ) 2001اإلدارة االسـ ـ ـ ــتراتيجية  :المدخل للقرن الحادي والعش ـ ـ ـ ـرين) مكتبة



خطاب ،عايدة ( ( . ) 2001اإلدارة االسـ ـ ـ ــتراتيجية  :المدخل للقرن الحادي والعش ـ ـ ـ ـرين) مكتبة

للطباعة ،القاهرة  ،مصر .

األكاديمية ،دار الفكر العربي ،الطبعة الرابعة  ،القاهرة  -مصر.

األكاديمية  ،دار الفكر العربي  ،الطبعة الرابعة  ،القاهرة  ،مصر .



الخطيب ،صــالح فهد (  ( . ) 2003التخطيط االســتراتيجي واألداء المؤس ـســي :د ارســة تحليلية
لقطاع ص ـ ـ ــناعة األدوية األردنية) رس ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ــتير غير منش ـ ـ ــورة ،الجامعة األردنية ،عمان ،

األردن.


الخفــاجي  ،نعمــة عبــاس (( . )2004االدارة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة  :المــداخــل والمفــاهيم والعمليــات)
مكتبة دار الثقافة  ،،الطبعة االولى ،عمان.



الدجني  ،اياد (( )2011دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي دراسة وصفية
تحليلية في الجامعات النظامية الفلســطينية) بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في التربية" مناهج
وطرائق التدريس"  ،جامعة دمشق  ،كلية التربية  ،دمشق .



الدوري ،زكريا مطلك ( . ) 2005 ( .اإلدارة االس ـ ـ ــتراتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت د ارس ـ ـ ــية)



الديب ،إبراهيم( ( . )2008أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ومهارات اإلبداع واالبتكار وتطبيقاتها في منظومة التربية



رشــدي ،ســلطان محمد ( ( . ) 2006-2005التســيير االســتراتيجي في المؤس ـســات الصــغيرة

دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان .

والتعليم) مؤسسة أم القرى للنشر والتوزيع ،القاهرة  ،مصر.

والمتوسطة بالجزائر) حالة م ص م بوالية بسكرة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،تخصص علوم

تجارية ،فرع استراتيجية  ،جامعة المسيلة  ،الجزائر.



الزبيدي  ،مصـ ـ ـ ــطفى جليل إبراهيم (( . )2009تطوير التنمية المكانية في ضـ ـ ـ ــوء اإلدارات

المحلية) أطروحة دكتوراه غير منشــورة  ،معهد التخطيط الحضــري واإلقليمي للد ارســات العليا ،
جامعة بغداد.



الزبيدي  ،يحيى (( . )2010التخطيط االســ ـ ــتراتيجي واثره في تحقيق الميزة التنافســ ـ ــية د ارســ ـ ــة
تطبيقية ألراء المديرين في الشــركة العامة لصــناعة االدوية والمســتلزمات الطبية) رســالة منشــورة

 ،نينوى .


السـ ــالم  ،مؤيد سـ ــعيد (( . ) 2005اسـ ــاســـيات االدارة االسـ ــتراتيجية) دار وائل للطباعة والنش ــر
والتوزيع  ،عمان  ،االردن .
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الس ــعيدي  ،أحمد  ،التخطيط االس ــتراتيجي وعالقته بفعالية األداء المؤسـ ـس ــي  -د ارس ــة تطبيقية
على ش ـ ـ ــركات تكنولوجيا المعلومات  ،رس ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ــتير  ،األكاديمية البريطانية العربية للتعليم

العالي  ،انظر الرابط :



www.abahe.co.uk

السلمي ،علي ( (.) 2000اإلدارة المعاصرة) مكتبة الغريب  ،مصر .

ســماحة  ،الســيد محمود (( . )2011أدوات التخطيط االســتراتيجي) كلية التجارة  ،جامعة عين
شمس ،القاهرة .



السـ ــيد ،إسـ ــماعيل محمد (( . (٢٠٠٠اإلدارة االسـ ــتراتيجية ،مفاهيم  ،وحاالت تطبيقية) الدار
الجامعية للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر .



السـ ـ ـ ــيد ،إسـ ـ ـ ــماعيل محمد (( . )٢٠00اإلدارة االسـ ـ ـ ــتراتيجية ،مفاهيم  ،وحاالت تطبيقية) الدار



ش ـراب ســائد ( ( . ) 2011التخطيط االســتراتيجي وعالقته بالميزة التنافســية ) رســالة ماجســتير



الشرقاوي ،علي (( . )2002العملية اإلدارية) دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية .

الجامعية للنشر والتوزيع  ،اإلسكندرية  ،مصر .

منشورة  ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية  ،جامعة االزهر  ،غزة .



الش ـ ـ ــويخ ،عاطف ( (.) 2007واقع التخطيط االس ـ ـ ــتراتيجي في مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليم التقني في



شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرر ،فريدريك((.)2002نظرة جديدة إلى النمو االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي وتأثره باالبتكار التكنولوجي)



الصــابر ،ســالم ســليمان وعلي ،صــباح حميد((. ) ٢٠٠٤االســتراتيجية وهيكل المنظمة) حوار



الصرن  ،رعد حسن(( . )2000إدارة اإلبداع واالبتكار :الجزء األول) دار الرضا ،أب ،عدن.



صيام ،أمال نمر ( ( . ) 2010تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقته بأداء المؤسسات األهلية

محافظات قطاع غزة) رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة .
ترجمة :أبو عشة ،علي ،مكتبة العبيكان ،الطبعة األولى ،الرياض.

فكري حول طبيعة العالقة بينهما  ،مجلة تنمية الرافدين ،المجلد ،٢٦العدد . ٧٤

النســـوية في قطاع غزة) رسـ ــالة ماجســـتير غير منش ــورة ،كلية الد ارســـات العليا ،جامعة األزهر،

غزة .


العارف  ،نادية ((.)٢٠٠١اإلدارة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية "إدارة األلفية اإلنمائية ")  ،الدار الجامعية ،



العــاني ،مزھر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبــان وجواد ،شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقي نــاجي (( . )٢٠٠٨العمليــة اإلداريــة وتكنولوجيــا



عبد المطلب  ،عبد الحميد (( . )2010االدارة االس ــتراتيجية في بيئة االعمال) الش ــركة العربية

اإلسكندرية .

المعلومات) إثراء للنشر والتوزيع  ،طبعة  ، 1عمان  ،األردن .
المتحدة للتسويق والتوريدات  ،مصر.
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عبوي  ،زيد منير((.)2006االتجاهات الحديثة في المنظمات اإلدارية) دار الشـ ـ ـ ـ ــروق للنشـ ـ ـ ـ ــر



عدون ،ناص ـ ــر دادي (( . )2009اإلدارة والتخطيط االس ـ ــتراتيجي) ديوان المطبوعات الجامعية



العربي  ،تيقاوي ( ( . ) 2009أثر إدارة المعرفة في االبتكار التنظيمي – د ارس ــة ميدانية لعينة

والتوزيع  ،عمان  ،األردن .

الطبعة الثانية ،الجزائر،

من منظمات االتصاالت الجزائرية) رسالة جامعية  ،جامعة عدن  ،اليمن



العربي  ،تيقاوي (( . ) 2009دور التغيير التنظيمي في تطوير االبتكار في المنظمات الحديثة
من وجهة نظر العاملين في منظمات االتصـ ــاالت الجزائرية  -د ارسـ ــة ميدانية تحليلية ) جامعة

العقيد أحمد دراية بأدرار  ،الجزائر.


عزاوي  ،عمر وعجيلة  ،محمد(( . )2005اإلبداع كأس ـ ــلوب لتحقيق الميزة التنافس ـ ــية) المؤتمر

العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات الحكومية  ،كلية الحقوق والعلوم االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية ،
قسم علوم التسيير ،جامعة ورقلة ،الجزائر.



عطا هللا  ،س ـ ـ ــمر رجب ( (.)2011واقع التخطيط االس ـ ـ ــتراتيجي في قطاع المقاوالت  ،د ارس ـ ـ ــة
ميدانية على شــركات المقاوالت في قطاع غزة ) رســالة ماجســتير غير منشــورة  ،كلية التجارة ،

الجامعة االسالمية  ،غزة .



العقاد  ،ايمن( )2005محاضرات في االدارة االستراتيجية  ،معهد التنمية اإلدارية  ،دمشق .

العميان ،محمود سليمان (( . )2004السلوك التنظيمي في منظمات األعمال) دار وائل للنشر
والتوزيع ،الطبعة الثانية .
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الثانية ،عمان .

دراسة حالة في قطاع غزه ) دراسة منشورة  ،مجلة الجامعة االسالمية ،العدد  ، 12غزة

النجاح لألبحاث  -العلوم اإلنسانية  ،المجلد  ، 21العدد  ، 4فلسطين .


القحطاني  ،فيص ــل (( . ) 2010اإلدارة االس ــتراتيجية لتحس ــين القدرة التنافس ــية للش ــركات وفقا
لمعايير األداء االسـ ــتراتيجي وادارة الجودة الشـ ــاملة) اطروحة ماجسـ ــتير غير منشـ ــورة كلية ادارة
االعمال  ،الجامعة الدولية البريطانية  ،المملكة المتحدة .
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القطامين  ،احمد عطا هللا (( . )2002االدارة االستراتيجية) دار مجدالوى  ،عمان .

كباب  ،منال((. )2007دور اسـ ـ ــتراتيجية الترويج في تحسـ ـ ــين القدرة التنافسـ ـ ــية للمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة
الوطنية (د ارســة حالة المؤس ـســة الوطنية ألجهزة القياس والمراقبة  (AMC).مذكرة ماجيســتير
غير منشــورة ،في علوم التســيير ،فرع اســتراتيجية الســوق في ظل االقتصــاد التنافســي ،جامعة

المسيلة ،الجزائر.


كمال أيت زيان و  ،حورية  ،أيت زيان (( . )2005تسـ ـ ـ ــير المعارف واإلبداع في المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة

العربية  ،المؤتمر العلمي الرابع -الريادة واإلبداع اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات األعمال في مواجهة تحديات
العولمة) جامعة فيالدلفيا ،كلية العلوم اإلدارية والمالية  ،األردن .



كينج ،نيجــل و انــدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ،نيــل((.) 2004إدارة أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة االبتكــار والتغير :دليــل انتقــادي
للمنظمات) ترجمة :حسـ ـ ـ ـ ــني ،محمود حسـ ـ ـ ـ ــن ،دار المريخ للنشـ ـ ـ ـ ــر  ،الرياض ،المملكة العربية

السعودية .



اللوزي  ،موسى ) ( . ( 2001التنمية اإلدارية) الطبعة الثانية ،دار وائل للنشر  :عمان.



الماض ـ ـ ــي  ،محمد المحمدى ( ( . )٢٠٠٣الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات االدارية ) مركز جامعة القاهرة للتعليم



الماضي ،محمد المحمدي ( ( . ) 2006اإلدارة االستراتيجية) القاهرة  ،مصر .

المفتوح  ،القاهرة .



مركز تطوير المؤس ـســات األهلية الفلســطينية (  ( . ) 2008دليل التخطيط االســتراتيجي) دليل



مص ــطفى  ،أحمد الس ــيد ( ( . )2008تحديات العولمة واالدارة االس ــتراتيجية  :مهارات التفكير



المعاني  ،احمد و عريقات  ،احمد و الصالح  ،اسماء و جرادات  ،ناصر ( ( . )2011قضايا



معهد اإلدارة والمحاس ـ ـ ـ ــبة التدريبي" تامي"( () 2005التخطيط)  ،مادة تدريبية  ،مركز ش ـ ـ ـ ــؤون

تدريب ،غزة  ،فلسطين.

االستراتيجي) الدار الهندسية  ،الطبعة االولى  ،القاهرة ،

ادارية معاصرة ) دار وائل للنشر  ،الطبعة االولى  ،عمان .

المرأة – غزة .



المغربي  ،عبدالحميد عبدالفتاح (( )2004اإلدارة االس ــتراتيجية في البنوك اإلس ــالمية)  ،مكتبة
الملك فهد الوطنية  ،الطبعة األولى  ،جدة .



نبيل ،محمد مرسي (( . )2003اإلدارة االستراتيجية) الدار الجامعية الجديدة ،اإلسكندرية .
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.2 العدد،)32(  المجلد،تحليلية لقطاع صناعة األدوية األردنية) دورية دراسات العلوم اإلدارية

. عمان
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املـــالحــــق

ملحق رقم ()1

جـــــــامعة األزهــــــــــر -غـــــــــزة
عمادة الدراسات العليا

كلية االقتصاد والعـلوم االدارية
مــــاجــسـتيـــر إدارة األعمـــــــــال

حفظكم هللا ،،،

السيد الفاضل  /السيدة الفاضلة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

الموضوا :قائمة استقصاء

يرجى التكرم بالعلم أنني بصدد إعداد بحث علمي بعنوان:

" التخطيط االستراتيجي وعالقته باالبتكار التنظيمي دراسة ميدانية على العاملين في القطاا الخاص

االنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية للتصدير"

وذلك لنيل درجة الماجســتير في إدارة األعمال من كلية االقتص ــاد والعلوم اإلدارية جامعة األزهر بغزة

ويمثل هذا االس ـ ـ ـ ــتبيان أحد الجوانب المهمة للبحث بهدف التعرف على آراء المدراء والمس ـ ـ ـ ــئولين وذوي

العالقة بإدارة المنشأة ال صناعية  ،حول عالقة التخطيط االستراتيجي باالبتكار التنظيمي بالتطبيق على
القطاع الخاص االنتاجي الص ـ ـ ـ ــناعي  ،لذلك فقد تم تص ـ ـ ـ ــميم هذا االس ـ ـ ـ ــتبيان المرفق لجمع المعلومات

الالزمة لهذه الدراسة.

يرجى التكرم بتقديم إجاباتكم المحايدة والممثلة لقناعتكم الشخصية ،وسوف تُعامل هذه اإلجابات بالسرية
التامة ولن تستعمل إال ألغراض البحث العلمي فقط.

شـ ــاك ار لكم تعاونكم ومؤكدا أن إلجاباتكم تأثي ار مهما في دقة النتائج وتحقيق أهداف الد ارسـ ــة ،ومسـ ــاعدة
الباحث في التوصل إلى نتائج صحيحة ومفيدة.

وأنتهز هذه الفرصة ألعبر لكم عن شكري وتقديري لتخصيصكم جزء من وقتكم لتعبئة هذه االستبانة.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،

الباحث  /مهند محمد عرفة أبوحلوب
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اوالً  :البيانات الشخصية و والوظيفية
الرجاء وضع إشارة ( √) في المربع المناسب

الجنس
العمر

 أنثى

 ذكر

 أقل من  30سنة

 من  – 30أقل من 40سنة

 من – 40أقل من  50سنة

 50 سنة فأكثر

المؤهل العلمي
 دبلوم متوسط

 دبلوم عالي

 بكالوريوس

 ماجستير

 دكتوراه

 غير ذلك

عدد سنوات الخبرة

عمر المنظمة

عدد العاملين

 أقل من  5سنوات

 – 5 أقل من  10سنوات

 – 10 أقل من  15سنة

 15 سنة فأكثر

 أقل من  5سنوات

 – 5 أقل من  10سنوات

 – 10 أقل من  15سنة


 15 سنة فأكثر

 – 10 أقل من 20

أقل من 10

 20 فاكثر

راس المال المسجل

 300 الف  - $أقل من  500الف $

 أقل من  300الف $
 500 الف  $فاكثر
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يرجى وضع عالمة ( √ ) في المربع المناسب امام كل عبارة بما تراه مناسباً

المحور االول  :التخطيط االستراتيجي

هو عملية مس ـ ــتمرة لوض ـ ــع خطة مس ـ ــتقبلية تتكون من رؤية ورس ـ ــالة المنظمة واالهداف والغايات المراد
تحقيقها من خالل االستفادة من البيئة الداخلية والخارجية ووضع االنشطة والق اررات الالزمة لذلك.

فيما يلي مجموعة من العبارات أجب عليها عن طريق وضـــــــــع عالمة (  ) أمام كل جملة

وتحت خانة واحدة فقط من اإلجابات الخمس المتاحة:
م

موافق

الفقرة

بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

اوال  :تحليل الموقف البيئي
تحليل البيئة الخارجية  :يقصد بها عملية استكشاف العوامل والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية والثقافية

وقوى المنافسـ ـ ـ ــة وذلك من أجل تحديد الفرص والتهديدات الموجودة في بيئة المنظمة الخارجية المباش ـ ـ ـ ـرة وغير المباش ـ ـ ـ ـرة ،ومعرفة
مص ـ ـ ــادر هذه الفرص والتهديدات من خالل تجزئتها إلى عناص ـ ـ ــر وأجزاء فرعية ،وفهم عالقات التأثير؛ فيما بينها من جهة وبينها

وبين منظمة األعمال من جهة أخرى

تحليل البيئة الداخلية  :انها تحليل كل ما يوجد داخل المنظمة من مجاالت وظيفية كوظيفة اإلدارة المالية ،وادارة الموارد البش ـرية،

وظيفة البرامج واألنشطة ،وغيرها
.1

تعمل االدارة على تحديد نقاط القوة والض ـ ـ ـ ـ ـ ــعف في البيئة الداخلية

.2

تقوم اإلدارة بتحليل العوامل البيئ ية الداخل ية في المنظمة لمعرفة

.3

تقوم اإلدارة بتحليــل العوامــل البيئي ـة الــداخلي ـة في المنظمــة لمعرفــة

.4

تقوم اإلدارة في تقييم االدوات واالليـات المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدمـة في عمليـات

.5

تسـ ــتعين اإلدارة بالخبرات والكفاءات المتوفرة لديها في المنظمة عند

.6

تشــرك االدارة جميع المســتويات المعنية في حصــر االحتياجات من

.7

تحلــل االدارة البيئــة الخــارجيــة للمنظمــة لتحــديــد المخــاطر التي قــد

.8

تحلل االدارة البيئة الخارجية للمنظمة الكتشـ ــاف الفرص المسـ ــتقبلية

.9

يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد التعرف على عوامــل البيئــة الخــارجيــة في تحقيق أهــداف

للمنظمة

القدرات االدارية ومنها الهيكل التنظيمي

الموقف المالي لها
المنظمة.

اتخاذ الق اررات

الموارد المطلوبة

تتعرض لها مستقبال

التي قد تتوفر لها
المنظمة
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.10

تحلل اإلدارة العوامل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ية واالقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية واالجتماع ية

والتكنولوجي ـة المحيطــة بــالمنظمــة والتي يمكن أن تؤثر عليهــا اآلن
وفي المستقبل.

.11

تسـ ــهم د ارسـ ــة العوامل الخارجية في تحديد نطاق السـ ــوق المرتقب

.12

تهتم االدارة بشكل كبير بعمالئها

.13

تهتم االدارة بشكل كبير بمنافسيها

.14

تساعد دراسة الموقف البيئي على بيان الموارد المتاحة للمنظمة

.15

تمتلك المنظمة المرونة للتعامل مع التغيرات في البيئة

.16

تعتمد اإلدارة على مص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر معلومات متنوعة بما فيها الخبرة

.17

تؤثر التغيرات البيئيـ ـة الخ ــارجيـ ـة وال ــداخلي ــة على أه ــداف المنظمــة

.18

توجد قيادات إدارية مدربة قادرة على تعظيم االس ـ ـ ـ ــتفادة من الموارد

.19

توجد قيادات ادارية ومدربة على وضع الخطط االستراتيجية

للمنظمة.

الداخلية والخارجية

الشخصية عند إعداد الخطة االستراتيجية

وبرامجها

واالمكانيات المتاحة

ثانيا  :الرؤية  :التطلعات المطلوب تحقيقها والتميز الواجب إحداثه وبالتالي هي الغايات واآلمال التي تهدف المنظمة إلى تحقيقها
في األجل الطويل

.20

لدى المنظمة رؤية واضحة تعبر عن توجهاتها

.21

تعتم ــد رؤي ــة المنظم ــة على المب ــادت والمعتق ــدات التي تقود أفراد

.22

تعتبر رؤية المنظمة الطريق الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية التي تحاول المنظمة من

.23

توضح رؤية المنظمة صورة للنجاح الذي يمكن أن تحققه المنظمة

.24

توضـ ــح رؤية المنظمة الوعي بالمصـ ــادر المتاحة والنظر إلى البيئة

المنظمة أثناء سعيهم لتحقيق غرض المنظمة
خالله تحقيق غرض المنظمة

المسـ ـ ـ ـ ــتقبلية حتى تتمكن المنظمة من االسـ ـ ـ ـ ــتجابة بنجاح للتغيرات

البيئية.
.25

تعبر رؤية المنظمة عن الطموحات المراد تحقيقها

.26

تش ـ ــمل رؤية المنظمة المنتجات والخدمات والتسـ ـ ــهيالت واالسـ ـ ـواق

.27

تثير رؤية المنظمة تجاوبا في مشاعرك وعواطفك تجاه المنظمة

المستهدفة والعمالء

ثالثا :الرسالة  :هي تلك الخصـائص الفريدة في المنظمة والتي تميزها عن غيرها من المنظمات المماثلة لها ،فهي تعكس بوضـوح

دقة الفلسفة األساسية للمنظمة
.28

تمتلك المنظمة رسالة واضحة ومحددة

.29

تنعكس رسالة المنظمة على العاملين والزبائن على حد سواء.
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.30

رسالة المنظمة تعبر عن قيم المنظمة وفلسفتها

.31

تعبر رسالة المنظمة عن ما تقدمه من منتجات وخدمات رئيسية

.32

تعمل رسالة المنظمة على تحفيز االبداع واالبتكار لدى العاملين

.33

تأخذ رسالة المنظمة الظروف الواقعية والموضوعية في الحسبان.

.34

تتحول رسالة المنظمة الى خطط وسياسات وبرامج عمل

.35

تتسـ ـ ـ ــم الرسـ ـ ـ ــالة بالتوصـ ـ ـ ــيف الفعال لكيفية تحقيق المنظمة أهدافها

المرغوبة

رابعا :االهداف  :األهداف االسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية تشـ ـ ـ ـ ـ ــمل النتائج التي ترغب المنظمة في تحقيقها خالل فترة قادمة ،ويتم بموجبها ترجمة
األهداف العامة ورسالة المنظمة إلى أهداف يمكن تحقيقها ويمكن قياسها

.36
.37
.38
.39
.40

تضـ ـ ـ ــع المنظمة أهداف عامة (غايات) تنبثق عن رسـ ـ ـ ــالة المنظمة

ومرتبطة بتحقيق أهدافها

تضع المنظمة اهدافا واضحة قصيرة األجل ،تسعى لتحقيقها ضمن

اإلمكانيات والظروف المتاحة

توجد أهداف قص ـ ـ ـيرة األجل ونتائج نهائية محددة وواضـ ـ ــحة لمعظم
األنشطة.

تؤثر التغيرات البيئيـ ـة الخ ــارجيـ ـة وال ــداخليـ ـة على أه ــداف المنظمــة
وبرامجها

تتس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهــداف المنظمــة بــالمرونــة وذات مقــدرة على التكيف مع

المتغيرات

.41

تتسم اهداف المنظمة بالوضوح لكافة العاملين

.42

تحفز اهداف المنظمة العاملين على االبتكار

.43

تختار المنظمة االس ـ ـ ـ ــتراتيجيات المناس ـ ـ ـ ــبة ،لتحقيق األهداف بما

يتالءم والظروف ال ــداخليـ ـة والخ ــارجيـ ـة التي تواجهه ــا ح ــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار
ومستقبال.

خامســا  :الخطط والبرامج والســياســات  :هي الخطة التي تعدها المؤس ـســة لتوضــح الصــورة الكلية لها واطار العمل الخاص بها،

وتوضح بيئة العمل التي تعمل بها المؤسسة ،واألهداف االستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقه
تضـ ـ ـ ـ ــع المنظمة الخطط والب ارمج والسـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات لتحقيق األهداف

.44

الرئيسية والفرعية

.45

تمتلك المنظمة سياسات عمل واضحة بما يضمن تحقيق اهدافها

.46

تشترك جميع الجهات المعنية في اعداد برامج عمل المنظمة.

.47

تحتوي الخطط على برامج تحدد كيفية تحقيق أهداف المنظمة.

.48
.49

تحدد المنظمة ســلســلة من اإلجراءات لتحقيق أهداف معينة المتعلقة

بالعالقات الداخلية في القسم وعالقته باألقسام األخرى.

تتسـ ـ ـ ــم سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات المنظمة بالمرونة بحيث يمكن تعديلها حسـ ـ ـ ــب

متطلبات العمل.
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.50
.51

تشـ ـ ــمل الخطط والسـ ـ ــياسـ ـ ــات والبرامج التي تتبعها المنظمة لكافة

األنشطة

تحتوي الخطط والس ـ ــياس ـ ــات على برامج للرقابة والمتابعة للتأكد من
سير األمور كما خطط لها.

سادسا  :االستراتيجيات  :وهي البدائل االستراتيجية التي تساعد في سد الفجوة االستراتيجية من خالل انتهاز الفرص أو الحد من

التهديدات البيئية ،وتعزيز جوانب القوة ومعالجة نقاط الضعف ،إضافة إلى تحديد مالمح الميزة التنافسية
.52

تعتمد المنظمة على بدائل استراتيجية واضحة

.53

تعتمد المنظمة على بدائل استراتيجية متنوعة حسب الحالة العامة

.54
.55
.56

تعتمد المنظمة على البدائل االس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية المناس ـ ـ ـ ـ ــبة في عمليات

اتخاذ الق اررات

تعتمد المنظمة على بدائل اس ــتراتيجية مناس ــبة لطبيعة العمل المراد
القيام به

تعتمد المنظمة على بدائل استراتيجية مناسبة لوضع السوق الحالي
والمستقبلي

.57

تعتمد المنظمة على بدائل استراتيجية منسجمة مع رسالتها.

.58

تعتمد المنظمة على بدائل استراتيجية تنسجم مع األهداف

.59

تعتمد المنظمة على بدائل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية تس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدها في مواجهة

المنافسين الحليين والمستقبليين .

المحور الثاني :االبتكار التنظيمي
ويقص ــد به تقديم منتج جديد على ش ــكل س ــلعة أو خدمة أو التجديد في عملية اإلنتاج أو توزيع

هذه السلعة أو الخدمة

فيما يلي مجموعة من العبارات أجب عليها عن طريق وضـــــــــع عالمة (  ) أمام كل جملة وتحت

خانة واحدة فقط من اإلجابات الخمس المتاحة:
م
.1
.2
.3
.4
.5

موافق

الفقرة

بشدة

تقوم المنظمة بتغييرات جذرية (استحداث أو إلغاء) في هياكلها التنظيمية.

تقوم المنظمة بتغييرات جذرية في استعمال نظم الحاسوب في عملياتها

اإلدارية.

تهتم المنظمة بوضــع برامج كفؤة تســاعد العاملين على فهم آليات عمل

اإلدارة.

تعمل المنظمة على اتخاذ س ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــات واجراءات لتطوير منتجاتها
ومركزها السوقي.

تنتهج المنظمة سياسات جديدة في مجال التعيين والمكافآت والحوافز.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير
موافق
بشدة

.6
.7
.8
.9

تمنح المنظمـة للعـاملين الحريـة في حـل المش ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت الفوريـة المتعلقـة

بالمنتجات وخدمة العمالء

تتخذ المنظمة إجراءات تس ـ ــاعد على تفعيل االتص ـ ــال وتبادل المعارف

بين العاملين.

تقوم المنظمة باسـ ـ ـ ــتحداث في اسـ ـ ـ ــتراتيجيتها وتصـ ـ ـ ــميم منتجاتها ونظم

الرقابة عليها.

تجري المنظمة تغييرات في تص ـ ـ ـ ـ ـ ــميم منتجاتها تماش ـ ـ ـ ـ ـ ــيا مع التقنيات
الحديثة

.10

تبتكر المنظمة طرق لبناء عملياتها االنتاجية.

.11

تبتكر المنظمة طرق لتعديل وتحسين عملياتها االنتاجية

.12

تحصل المنظمة على براءات اختراع تزيد من ابتكاراتها.

.13

تدخل المنظمة تقنيات جديدة للعمل على رفع انتاجها مقارنة بالمنافسين

.14

تقوم المنظمة بإدخال أسـاليب وطرق جديدة لعملياتها التسـويقية المقدمة

للزبائن.

.15

يعتبر المستهلكين التغيرات على المنتجات انها جديده

.16

تدعم المنظمة ابداعات الموظفين ذوي الخبرة الفنية

.17
.18
.19
.20
.21

تحــدث المنظمــة تعــديالت على طريقــة انتــاجيتهــا بنــاء على المعرفــة

المكتسبة من الحاجات غير مشبعة للزبائن.

تخصص المنظمة برامج لتحسين وتطوير منتجاتها لزيادة والء زبائنها.
تلجأ المنظمة إلى جهات خارجية(مراكز اس ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ــارية وبحثية) لتحديد

التوجهات المستقبلية للمستهلكين.

تقدم الشركة عروض مجانية بغية زيادة عدد المستهلكين لمنتجاتها.
تهتم المنظمة بش ـ ـ ـ ـ ـ ــكاوي وآراء الزبائن كقاعدة ترتكز عليها في تطوير

منتجاتها.

.22

تقدم المنظمة منتجات إضافية متميزة ومبتكرة مقارنة بالمنافسين.

.23

تدعم المنظمة النشاطات االبتكارية الخارجة عن البيئة التنظيمية

.24

تجعل االبتكارات االضافية الزبون راضيا ومتفاعال مع المنظمة

شاك ار لكم جهدكم الطيب ،،،
و تقبلوا فائق االحترام والتقدير ،،،،،

الباحث

مهند محمد عرفة أبو حلوب
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ملحق رقم ()2

138

ملحق رقم ()3
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قائمة محكمي االستبانة
الرقم

االسم

الصفة

 .1د .سمير أبو مدهلل

عميد كلية االقتصاد والعلوم االدارية في جامعة االزهر

 .2د .محمد عليان

عميد كلية اآلداب في جامعة االزهر

 .3د .محمد فارس

محاضر في جامعة االزهر

 .4د .محمد اشتيوي

محاضر في جامعة القدس المفتوحة

 .5د .شادي التلباني

محاضر في جامعة االزهر

 .6د .مؤمن الحنجوري

محاضر في جامعة االزهر

 .7د .خالد عبد الدايم

محاضر في جامعة القدس المفتوحة

 .8د .نسيم أبو جامع

محاضر في جامعة االزهر

 .9د .سامي أبو الروس

محاضر في الجامعة االسالمية

 .10د .وسيم الهبيل

محاضر في الجامعة االسالمية

 .11د .يوسف بحر

محاضر في الجامعة االسالمية

 .12د .نبهان عمر

محاضر في جامعة القدس المفتوحة

 .13د .رامز بدير

محاضر في جامعة االزهر

 .14د .وائل ثابت

محاضر في جامعة االزهر

 .15د .علي النعامي

محاضر في جامعة االزهر
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