
  2010، 1، العدد 37، العلوم اإلدارية، المجلّد دراسات  

- 11 -  

  
  دراسة ميدانية: التخطيط االستراتيجي في الوزارات األردنية فيالعوامل التنظيمية  أثر

  

  *ربحي الحسن وأمجد العفيف

  

  صـلخم
الوزارات األردنية، واستهدفت الدراسة تعرف أثر العوامل التنظيمية في التخطيط االستراتيجي في إلى ه الدراسة ذهدفت ه

  .ه العوامل وأثرها في التخطيط االستراتيجيذاإلدارتين العليا والوسطى لتعرف اتجاهاتهما نحو ه
استبانة، منها ) 227(وتم استرجاع ). 292(وقد تم تصميم استبانة لهذه الدراسة، حيث وزعت على جميع المديرين وعددهم 

  .الموزعة تمن االستبانا%) 76(حصائي، أي حوالي صالحة للتحليل اإل) 222(
كما تم . وقد استخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية لجمع البيانات الالزمة

وتحليل التباين األحادي  (T-test)و  (F-test)استخدام اإلحصاء الوصفي إلظهار خصائص عينة الدراسة، واستخدام اختبار
(One Way Anova)  ومعامل التحديد(R2)  ومعامل ارتباط بيرسون(R) الختبار فرضيات الدراسة.  

وتوصلت الدراسة إلى وجود اتجاهات ايجابية ومرتفعة للمديرين نحو التخطيط االستراتيجي، والى وجود أثر ذي داللة 
  .في التخطيط االستراتيجيإحصائية للمتغيرات المستقلة مجتمعة ومنفردة 

وأوصت الدراسة بتوفير المخصصات المالية الالزمة واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وإعادة النظر في التشريعات 
  .اإلدارية لخدمة التخطيط االستراتيجي

  .التخطيط االستراتيجي، الوزارات األردنية، األردن :الكلمـات الدالـة

  
  مقدمـة

  
يعتبر التخطيط االستراتيجي مرحلة أساسية ومهمة من 
مراحل العملية اإلدارية، باعتباره يمثل أسلوباً في التفكير 
والمفاضلة بين أساليب وطرق العمل، الختيار أفضل البدائل 

عة األهداف مالءمة لإلمكانات المتاحة من ناحية، وطبي
لك في عالم أصبح ذالمرغوب تحقيقها من ناحية أخرى، و

أصغر من حجمه الجغرافي بسبب ثورة المعلومات 
  .واالتصاالت والتطور التكنولوجي والمعرفي

مبررات استخدام التخطيط االستراتيجي في وترجع 
المنظمات إلى تعقد وتشابك العالقات في جميع المجاالت 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية 

إن منظمات اليوم  ذوغيرها، التي تؤثر في أداء العمل، إ
تتعرض لكثير من المخاطر نتيجة لعدم التأكد خصوصاً في 

لخارجية، ومن ثم يصبح التخطيط االستراتيجي البيئة ا
ضرورياً للتنبؤ بما ستكون عليه الظروف المستقبلية 
واالستعداد لوضع الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق األهداف 

  .في ظل الظروف البيئية المتوقعة
كمحاولة للتعرف على اثر  الدراسةه ذهنا تأتي هومن 

تراتيجي في الوزارات التخطيط االس فيالعوامل التنظيمية 
األردنية، وإللقاء الضوء على أبرز الحلول التي من الممكن 
أن تسهم في التخفيف من اآلثار السلبية لتلك العوامل من 

  .وجهة نظر اإلدارتين العليا والوسطى
  

  مشكلة الدراسة
في األردن من قلة الدراسات الميدانية  مايعاني القطاع الع

التخطيط االستراتيجي، حيث ان معظم التي تناولت موضوع 
الدراسات المحلية تناولت القطاع الخاص بشكل رئيس دونما 
ايالء القطاع العام جانباً من اهتمام البحث العلمي في مجال 

وبناء . التخطيط االستراتيجي الذي يعتبر امراً بالغ األهمية
 العوامل أثر عليه فإن مشكلة الدراسة تكمن في التعرف على

ذلك من خالل االجابة و .في التخطيط االستراتيجيلتنظيمية ا
  :عن االسئلة التالية

  ما واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارات األردنية؟. 1
في التخطيط االستراتيجي في  التنظيمية العوامل أثر ما. 2

  الوزارات األردنية؟
  ؟ما عالقة العوامل الديمغرافية بالتخطيط االستراتيجي. 3
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  أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تبحث في أحد 
المواضيع اإلدارية الحديثة نسبياً وهو التخطيط االستراتيجي 

فيه، إذ يعتبر هذا المفهوم حديث العهد في  المؤثرةوالعوامل 
الدول النامية ومن ضمنها األردن، لذلك فإن إخضاعه 
للدراسة الميدانية يعطيه مزيداً من األهمية خاصة في ظل 
الظروف والمتغيرات التكنولوجية واالقتصادية والسياسية 
المتعددة، التي يشهدها القطاع العام األردني، والتي تستوجب 

مفهوم التخطيط االستراتيجي من منظور تطبيقي لمواكبة تبني 
  .المتغيرات البيئية المتسارعة

  
  أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي
التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارات . 1

  .األردنية
في التخطيط  التنظيمية العوامل على أثر التعرف. 2

  .االستراتيجي في الوزارات األردنية
التعرف على عالقة العوامل الديمغرافية بالتخطيط . 3

  .االستراتيجي
  

  مفهوم التخطيط االستراتيجي
على الرغم من كثرة المحاوالت التي بذلت من أجل تحديد 
مفهوم التخطيط االستراتيجي وتوضيح معالمه وأبعاده 

ته وتحدياته، إال أن االختالف ما وخصائصه وأساليبه وأدوا
زال موجوداً لدى الدارسين في تعريف مفهوم التخطيط 

  .االستراتيجي
التخطيط  Glaister and Falshow, (1999)ف رفقد ع

أنه العملية التي يتم فيها تحديد رسالة " االستراتيجي على
المنظمة ووضع األهداف واالستراتيجيات والسياسات، لتأمين 

  ."وتقسيمها من أجل تحقيق هذه األهدافالموارد 
ة رأن التخطيط االستراتيجي عبا) 2004(الخفاجي ويرى 

األنشطة التي تقود غايات المنظمة وأهدافها واختيار "عن 
القطامين، (حين يرى في . "االستراتيجيات المالءمة لبلوغها

عملية تطوير رسالة "التخطيط االستراتيجي على أنه ").1996
  ."أهدافها وخططها وسياستها للمرحلة القادمةالمنظمة و

 بأنهفيرى التخطيط االستراتيجي ) 2008(أما يوسف 
عملية نظامية توافق من خاللها إحدى المنظمات على "

األولويات التي تعتبر ضرورية لتحقيق هدفها، وفي نفس 
ويرشد التخطيط . الوقت تستجيب للبيئة المحيطة بها

الموارد وتخصيصها باتجاه تحقيق االستراتيجي إلى امتالك 

  ".تلك األولويات
  

  خصائص التخطيط االستراتيجي
ظل الظروف والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها في 

العالم وهي العولمة وثورة االتصاالت والمعلومات، أصبح 
تفرض مزيداً من  التي العالم يواجه معها مزيداً من التحديات

األمر الذي دفع بالخبراء . يراتاالستجابة والتكيف لهذه المتغ
والمختصين في المنظمات الستخدام التخطيط االستراتيجي 

وذلك لكونه يمتلك من الخصائص ما يميزه عن  ،كضرورة
  :األنواع األخرى من التخطيط، والتي تتمثل باآلتي

 Futurity of Current: المستقبلية في اتخاذ القرارات: أوالً

Decisions 
االستراتيجي على االهتمام بالمستقبل، يقوم التخطيط 

مع ضرورة تحديد بدائل يمكن . واستقرائه بدءاً من الحاضر
ديد األهداف طويلة حإتباع أي منها مستقبالً، حيث أنه يهتم بت

 ,Higgins and Vinzs) األمد، والوسائل المستخدمة لتحقيقها

1993).  
  (Process)العملية : ثانياً

عملية تبدأ من تحديد األهداف، ثم التخطيط االستراتيجي 
االستراتيجيات، يتبعها تحديد السياسات، فتطوير الخطط 

وتشمل هذه العملية  المستقبلية للتأكد من تطبيق األهداف،
الجهود التخطيطية التي يجب أن تؤخذ في الحسبان، ما هي؟ 

  سننفذها؟ من الذي سيقوم بالتنفيذ؟متى سننفذها؟ كيف 
  (Philosophy)الفلسفة  :ثالثاً

التخطيط االستراتيجي عملية تفكير وتأمل في يعد 
المستقبل، إذ ال بد لإلدارة العليا والعاملين في المنظمة، وفي 
جميع المستويات التنظيمية من االقتناع بفوائد التخطيط 
االستراتيجي وأهميته، وممارسته في جميع األنشطة في 
المنظمة، وهذا ال يتم إال من خالل اعتماد التخطيط 

  .(Steiner, 1979)اتيجي كفلسفة ومنهاج حياة االستر
  (Comprehensiveness) الشمولية: رابعاً
التخطيط االستراتيجي نشاطاً يشمل المنظمة ككل، وهو  ديع

نظام متكامل يتم بشكل متعمد، كما أنه نظام يتم من خالله تحديد 
مجاالت التمييز للمنظمة، وتحديد أعمالها، وأنشطتها في 
المستقبل، حيث تعمل شمولية هذا النظام على زيادة فعالية 

قبل تلك المنظمات العاملين، وتخلق لديهم الرغبة في تحسين مست
مما يولد الشعور بالمسؤولية تجاه تحقيق أهداف المنظمات التي 

  .(Higgins and Vinzs, 1993) يعملون بها 
  (Uncertainty)عدم التأكد : خامساً

يبنى التخطيط االستراتيجي على حالة عدم التأكد، حيث 
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إن المتغيرات المستقبلية يكتنفها الغموض واألخطار لعدم 
لمعلومات الكافية بشأنها، مع صعوبة التنبؤ المستقبلي توفر ا

لها، األمر الذي يستلزم تعاون ومشاركة جميع المستويات 
اإلدارية لتحليل نقاط القوة والضعف في أداء المنظمة 
والفرص والتهديدات البيئية، وال يتم ذلك إال من خالل 

، رماه(التخطيط االستراتيجي لمواجهة حاالت عدم التأكد 
1999.(  
  (Flexibility)المرونة : سادساً

أن تكون المنظمة قادرة على التحول من استراتيجية وهي 
ألخرى عند تغيير الظروف البيئية وهذا يتطلب المرونة 
االستراتيجية لتطوير الموارد المختلفة وتنميتها، ويتطلب أن 

  .(Graven, 1993). تكون المنظمة متعلمة
  (Structure)الهيكلية : سابعاً

إلى أن التخطيط االستراتيجي عملية منظمة تسعى خلصنا 
لتأسيس األهداف األساسية، واالستراتيجيات والسياسات، 
وتطوير الخطط التفصيلية لتنفيذ تلك االستراتيجيات وصوالً 

  .لتحقيق أهداف المنظمة وأغراضها الرئيسة
التخطيط االستراتيجي ثالثة أنواع من الخطط وهي  يربط
االستراتيجية والخطط والبرامج متوسطة المدى، الخطط 

فالتخطيط . (Steiner, 1979)والخطط والبرامج قصيرة األمد 
االستراتيجي ال يأتي دفعة واحدة بل يتضمن مراحل عدة حتى 
يصل إلى شكله النهائي، ولذلك ال بد من ربط كل هذه األنواع 
ئي من الخطط ضمن هيكلية معينة حتى يصل إلى الشكل النها

 ).2000السالم، (للتخطيط االستراتيجي 
  

  أهمية التخطيط االستراتيجي ومبرراته
  

  أهمية التخطيط االستراتيجي
تنبع أهمية التخطيط االستراتيجي من كونه يمكن 
 المنظمات من التعرف على الفرص والمخاطر الموجودة في

هذا باإلضافة إلى تحليل نقاط القوة والضعف  الخارجية،البيئة 
البيئة الداخلية التي تحدد البدائل المناسبة واتخاذ القرارات  في

  .الصائبة لتحقيق األهداف المنشودة
أهمية التخطيط االستراتيجي من تحقيقه للفوائد وتتجلى 

هاينز، (، )1997الملحم، ( ،)1995، السالم وآخرون: (التالية
  .)1994كوك، (، )2003الخطيب، (، )2001
اتيجي المنظمات في تحقيق يساعد التخطيط االستر .1

وذلك من خالل ترجمة الخطط  ،األهداف طويلة األمد
االستراتيجية واألهداف الموضوعة إلى خطط تفصيلية 

  .وبرامج وموازنات قابلة للتنفيذ

زيادة القدرة التنافسية ألن التخطيط االستراتيجي يركز  .2
 .ة باستمرار وأخذ التدابير الالزمةيعلى دراسة العوامل البيئ

يساعد المديرين في وضع البدائل المناسبة للمشاكالت  .3
 .الرئيسة التي تواجه المنظمة

تشجيع القادة على وضع رؤية مشتركة للمستقبل  .4
 .وعلى االشتراك في االستراتيجيات المحورية

يساعد التخطيط االستراتيجي في رفع درجة التنبؤ  .5
  .بالتغيرات في البيئة المحيطة وكيفية التأقلم معها

االستخدام األمثل للموارد المتاحة استخداماً فعاالً  .6
ويذكر مركز بميك،  .والحصول على أفضل النتائج جراء ذلك

مجموعة من الفوائد تجعل التخطيط االستراتيجي في ) 2000(
  :غاية األهمية، وهي اآلتي

التعرف على المشكالت أو المعوقات التي يمكن أن  .1
واالستعداد المبكر  افهاالمنظمة في تحقيق أهدسبيل رض تتع

  .بالحلول المناسبة لمواجهة هذه المشكالت
استثمار الوقت بالشكل الصحيح لتحقيق أهداف  .2

المنظمة وذلك ألن األداء يسير على وفق خطة منظمة 
 .وبرامج زمنية محددة

توفير معايير موضوعية لمراقبة األداء ومتابعة تنفيذ  .3
 .البرامج في المنظمة

  
  االستراتيجيمبررات التخطيط 

تعود مبررات لجوء المنظمات الحديثة الستخدام التخطيط 
االستراتيجي إلى تعقد وتشابك العالقات والمسؤوليات وتعدد 

فالعمل الحديث . العوامل والمتغيرات التي تؤثر في أداء العمل
يتعرض لكثير من المخاطر وعدم التأكد بالنسبة للظروف 

التخطيط االستراتيجي ضرورياً المستقبلية، ومن ثم يصبح 
للتنبؤ بما ستكون عليه الظروف المستقبلية واالستعداد 
بالخطط والبرامج التي تكفل األهداف في ظل الظروف 

  .المتوقعة
  ):2002القطامين، (باآلتي هذه المبررات تتمثل و
اكتشاف أخطاء في عمل المنظمة، وتتمثل هذه  .1

ائج متطابقة مع األخطاء في اإلخفاق في الوصول إلى نت
  .األهداف الموضوعة

ظهور فجوة الفتة للنظر في أداء المنظمة وذلك عندما  .2
تصبح نتائج األداء بعيدة عن التوقعات قياساً باألهداف 

 .الموضوعة
تولي مدير جديد إلدارة المنظمة يختلف في أسلوبه  .3

وطريقة قيادته للمنظمة عن اإلدارة السابقة مما يترتب عليه 
 .النظر بالخطط والبرامج الموضوعةإعادة 
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مبررات ضرورية الستخدام  )2002اللوزي، (ويذكر 
  :التخطيط االستراتيجي

حاجة أجهزة اإلدارة العامة والخاصة إلى ضرورة  .1
إحداث التغيرات الجذرية في أساليب العمل وتطويرها ورفع 

  .كفاءتها وكفاءة العناصر البشرية
اس العلمي لمعرفة يوفر التخطيط االستراتيجي المقي .2

 .مدى اإلنجاز الحاصل
يهيئ التخطيط االستراتيجي مناخاً ديمقراطياً يسمح  .3

 .بالمشاركة في صنع القرار
  

  مراحل عملية التخطيط االستراتيجي
عملية التخطيط االستراتيجي ) 2001هل وجونز، (ويرى 

  :خمس خطوات وهي التاليةفي 
  .هااختيار رسالة المنظمة واألهداف الرئيسة ل .1
تحليل بيئة المنافسة الخارجية للمنظمة لتحديد الفرص  .2

 .المتاحة وعوامل التهديد المحتملة
تحليل بيئة التشغيل الداخلية للمنظمة للتعرف على نقاط  .3

 .القوة والضعف بها
اختيار االستراتيجيات التي تقوم على نقاط قوة المنظمة  .4

ومعالجة جوانب الضعف من أجل اغتنام الفرص 
 .(SWOT)ة ومواجهة التهديدات الخارجية الخارجي

 .تنفيذ االستراتيجية .5
  

  التخطيط االستراتيجي في القطاع العام
تركز معظم التخطيط االستراتيجي في القطاع الخاص، 
وكان تطبيقه في القطاع العام قد انحصر بشكل أساسي في 
األغراض العسكرية، وعلى كل حال فإن التخطيط 
االستراتيجي يمكن استخدامه في الوزارات ومختلف وحدات 

  .(Bryson, 1993)القطاع العام للدولة 
أن القطاع العام  Wheelen and Hunger, (1990)ويؤكد 

يواجه ضغوطات أكثر من القطاع الخاص والعالقة بين 
المنظمة الحكومية والزبون معقدة أكثر، وهذا يؤثر في عملية 
اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي في المؤسسات 

 ,Thomas and Hungerاقترح كل من وقد . غير الهادفة للربح

سهيل عملية التخطيط االستراتيجي أساليب معينة لت (1990)
  :في القطاع العام غير الربحي، ومن هذه األساليب

 Select A Dynamic And: اختيار قائد فعال ونشيط. 1

Forceful Leader  
  Appoint A Strong Board: تعيين مجلس أو هيئة قوية. 2
 Establish: تأسيس موازنات تعتمد على اإلنجاز. 3

Performance – Based Budgets  
فيقترح نموذجاً للتخطيط االستراتيجي  Bryson, (1993)أما 

في المؤسسات العامة والمؤسسات غير الهادفة للربح وهذا 
  :النموذج يتكون من الخطوات التالية

  .البدء والموافقة على عملية التخطيط االستراتيجي. 1
 .تحديد أوامر التنظيم .2
  .توضيح مهمة التنظيم وقيمه .3
 .يئة الخارجية من حيث الفرص والمخاطرتقييم الب .4
 .تقييم البيئة الداخلية من حيث نقاط الضعف والقوة .5
 .بيان وتحديد القضايا االستراتيجية التي تواجه التنظيم .6
صياغة االستراتيجيات إلدارة القضايا االستراتيجية  .7

 .وتطويرها
  .تأسيس رؤية تنظيمية فعالة للمستقبل .8

  
  الدراسات السابقة

  
  العربية الدراسات

حول التخطيط ) 1992خان، والبركي، (دراسة  -
هدفت هذه الدراسة التي تناولت . االستراتيجي في البحرين

األساليب المستخدمة في عملية التخطيط االستراتيجي، دون 
وقد اعتبر الباحثان أن هذه . التركيز على العملية نفسها

بل، وأن هذا األساليب سوف تستخدم بشكل مكثف في المستق
سيؤدي لزيادة المهارات التحليلية والشخصية فيما يتعلق 

  .بالتغيرات المختلفة التي تواجهها منشآت األعمال
حول ممارسة اإلدارة ) 1997أيوب، (دراسة  -

االستراتيجية في المنشآت الصناعية السعودية وعالقتها بقدرة 
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى وقد .المنشأة

ممارسة اإلدارة االستراتيجية في المنشآت الصناعية 
وتبين أن معظم المنشآت الصناعية السعودية . السعودية

تمارس اإلدارة االستراتيجية بصورة جزئية من قبل اإلدارة 
  .العليا على وجه الخصوص

حول التخطيط االستراتيجي ) 2000الغزالي، (ودراسة  -
ت هذه الدراسة إلى هدف. في المؤسسات العامة األردنية

التعرف على مدى وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي لدى 
االدارات العليا في المؤسسات العامة األردنية، ودرجة 
ممارسة التخطيط االستراتيجي في هذه المؤسسات، وتأثير 
بعض العوامل التنظيمية في مدى وضوح مفهوم التخطيط 

ات العامة نحو االستراتيجي، كذلك اتجاهات مديري المؤسس
مزايا التخطيط االستراتيجي وتأثير هذه االتجاهات في درجة 

  .ممارسة التخطيط االستراتيجي
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حول التخطيط االستراتيجي ) 2001النجار، (دراسة  -
هدفت هذه الدراسة الى . ة في األردنفي المنظمات الصغير

بيان : تحقيق مجموعة من األهداف النظرية والميدانية، نظرياً
ية التخطيط االستراتيجي في نجاح المنظمات الصناعية أهم

وتوضيح العوامل التي تقف أمام ممارسة صياغة  ة،الصغير
التخطيط االستراتيجي في هذه المنظمات، كذلك توضيح 
مفهوم المنظمات الصناعية الصغيرة في األردن، وإظهار 

مستوى  مدى أهمية المنظمات الصناعية الصغيرة على
تحديد طبيعة العالقة بين : اما ميدانياً. طنياالقتصاد الو

متغيرات البيئة الداخلية والخارجية ذات العالقة بالتخطيط من 
جهة ودرجة ممارسة صياغة التخطيط االستراتيجي في تلك 
المنظمات من جهة أخرى، وكذلك استكشاف واقع التخطيط 
االستراتيجي في المنظمات الصناعية الصغيرة في محافظة 

 .ومدى وضوح المفهوم لديهااربد 
حول التخطيط االستراتيجي ) 2003الخطيب، (دراسة  -

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على . واألداء المؤسسي
مفهوم التخطيط االستراتيجي ومدى وضوحه لشركات قطاع 
الدراسة، والتعرف على مفهوم األداء المؤسسي ومدى 

العوامل التي  وضوحه لهذه الشركات، كذلك التعرف على أهم
تؤخذ بعين االعتبار عند القيام بعملية التخطيط االستراتيجي، 
إضافة إلى التعرف على أثر ممارسة عملية التخطيط 

وقد توصلت هذه الدراسة . االستراتيجي في األداء المؤسسي
إن حوالي نصف المبحوثين ال يدركون المعنى العلمي : إلى

، وأكثر من نصف الصحيح لمفهوم التخطيط االستراتيجي
أفراد عينة الدراسة يرون أن عملية التخطيط االستراتيجي تتم 
من خالل اإلدارة العليا دون مشاركة المستويات اإلدارية 
األخرى، األمر الذي يعكس درجة عالية من المركزية في 

  .اتخاذ القرارات والعمليات التخطيطية
  

  الدراسات األجنبية
حول العالقة  )Hopkins and Hopkins, 1998(دراسة  -

وقد . بين التخطيط االستراتيجي واألداء المالي في المصارف
مصرفا في ) 112(اعتمدت على بيانات تم جمعها من 

وقد أظهرت النتائج أن شدة اهتمام . الواليات المتحدة
المصارف بعملية التخطيط االستراتيجي لها أثر مباشر 

مصارف، وإنها تعتبر أيضا وايجابي في األداء المالي في ال
عامال وسيطا بين العوامل اإلدارية والتنظيمية وبين أداء 

 .المصارف
حول نجاح ) Segars and Grover, 1998(دراسة  -

هدفت هذه  تخطيط أنظمة المعلومات االستراتيجية، وقد

الدراسة إلى تحديد أبعاد نجاح التخطيط االستراتيجي لنظم 
مدخل تحقيق : خلين لذلك هماالمعلومات باستخدامها مد

وقد توصلت الدراسة إلى . األهداف ومدخل تحسين القدرات
تحديد األبعاد التالية لقياس نجاح التخطيط االستراتيجي لنظم 

  .التوافق، التحليل، التعاون، تحسين القدرات: المعلومات وهي
حول استخدام )  (Bridge and Peel, 1999دراسة -

الستراتيجي في قطاع نظم المعلومات الكمبيوتر والتخطيط ا
اإلدارية، وقد هدفت هذه الدراسة التي أجريت في بريطانيا 
إلى التركيز على السلوك االستراتيجي وفحص األثر الداخلي 
بين التخطيط االستراتيجي، واستخدامات الحاسوب، وأنواع 
تطبيقات األعمال، ومعرفة مدى استخدام البرمجيات الجاهزة 

  .تلك المنظماتفي أعمال 
حول التخطيط ) Glaister, and Flashaw, 1999(دراسة  -

االستراتيجي، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة 
ممارسة الشركات البريطانية لمفهوم وأساليب التخطيط 
االستراتيجي، كذلك التعرف على اتجاهات المبحوثين نحو 

اسة إلى وجود وتوصلت نتائج الدر. التخطيط االستراتيجي
اتجاهات ايجابية وقوية نحو التخطيط االستراتيجي، ووصف 
. إجراءات التخطيط بالمسؤولية المحددة في عمليات التخطيط

كذلك بينت الدراسة ان اهتمام الشركات يكون منصبا على 
  .األهداف الكمية وقدراتها الداخلية أكثر من األهداف األخرى

خطيط االستراتيجي في حول الت (Grant, 2003)دراسة  -
وهدف . أدلة من شركات النفط العمالقة: بيئة مضطربة

البحث إلى اختبار صحة االفتراض بأن االضطراب البيئي 
وقام البحث . يجعل عملية التخطيط االستراتيجي شبه مستحيلة

على دراسة حاالت متعمقة لثمانية من أكبر شركات النفط في 
وقد أظهرت النتائج أن التخطيط . العالم منذ أواخر السبعينيات

االستراتيجي عزز من قدرة هذه الشركات على التكيف 
واالستجابة لمتطلبات البيئة المضطربة، ولكنه لم يؤثر كثيرا 

  .في قدرتها على اإلبداع
حول تحسين فعالية التخطيط  (Malunga, 2007)دراسة  -

االستراتيجي في خمس مؤسسات محلية غير حكومية في 
وأظهرت الدراسة أن مستوى تنفيذ الخطط . (Malawi) مالوي

في هذه %) 46حوالي (االستراتيجية كان منخفضا 
المؤسسات، وأن ذلك يعود لضعف االستقالل المالي لهذه 
المؤسسات، وإلى تدني قدرة مجالس اإلدارة والمديرين على 

وقد . المساهمة الفعالة في عملية التخطيط االستراتيجي
بالبحث عن مصادر تمويل بديلة، وتطوير  أوصت الدراسة

مهارات المديرين في التفاوض مع الجهات المانحة وفي إعداد 
  .الخطط االستراتيجية
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: بعنوان  (O'Regan and Ghobadian, 2007)دراسة  -
هل هو رقصة مطر أم : التخطيط االستراتيجي الرسمي"

مؤسسة صغيرة ) 194(وقد أجريت على " عجلة نجاح؟
من هذه %) 60(وتبين أن . ومتوسطة الحجم في بريطانيا

، ولكنها ال )المكتوب(المؤسسات تستخدم التخطيط الرسمي 
تأخذ بالحسبان مكوناته األساسية مما جعل خططها مجرد 

كما أنها تولي اهتماماً أكبر بشكليات التخطيط . ورقي تمرين
  .دون جوهره مما يفشل عمليات التنفيذ

حول أسباب فشل التخطيط  (Ravi, 2008)دراسة  -
قام الباحث بتحليل الخطط االستراتيجية وخطط . االستراتيجي

التغيير في العديد من المؤسسات في الواليات المتحدة، وتبين 
األول أن هذه : منها تفشل لسببين%) 70(له أن أكثر من 

. الخطط تركز على معايير مالية و تهمل العنصر اإلنساني
والثاني أن هذه الخطط تركز على االستراتيجيات وليس على 

ويرى الباحث أن التخطيط االستراتيجي الناجح . األهداف
يركز على األهداف وعلى إشراك العاملين في تحديدها وفي 

  .ط برمتهاعملية التخطي
، وهي دراسة حالة (William and John, 2008)دراسة  -

حول التخطيط االستراتيجي في شركة جنرال اليكتريك 
واستندت إلى تحليل خطط الشركة خالل الفترة . األمريكية

ومقابالت مع رئيسها الحالي وبعض ) 1940-2006(
 الرؤساء السابقين، وأظهرت النتائج أن التخطيط االستراتيجي

ال يجوز أن يبقى ساكنا بل يجب أن يعكس التغيرات في 
أهداف الشركة وأساليب القيادة، وأن دعم الرئيس التنفيذي 
ضروري لبقائه وحيويته، وأن انسياب المعلومات ومشاركة 
المديرين في كل المستويات اإلدارية يعتبر عنصرا حاسما في 

  .اتيجيتحقيق التكامل والفعالية في نظام التخطيط االستر
  

  ه الدراسة عن الدراسات السابقةذما يميز ه
الدراسات السابقة  من لقد انمازت هذه الدراسة عن غيرها

 بأنها أول دراسة أجريت في األردن بتركيزها المباشر على
المؤثرة في التخطيط االستراتيجي في  ل التنظيميةالعوام

الكفاءات البشرية، التمويل، التشريعات، (الوزارات األردنية 
  ).المعلومات، التكنولوجيا

كما انمازت عن غيرها من حيث مجتمع الدراسة الذي 
يتكون من جميع الوزارات األردنية في القطاع العام، في حين 

االستراتيجي في  تناولت الدراسات السابقة موضوع التخطيط
مؤسسات القطاع الخاص بالدرجة األولى وركزت على 

 .الجوانب المالية واالقتصادية منها
كذلك فإن الدراسات السابقة خصوصا األجنبية منها 

تناولت مجتمع الدراسة في بيئة تنظيمية مختلفة عن البيئة 
التنظيمية األردنية، التي ال تعطي نتائجها مؤشرات علمية يمكن 

ميمها على البيئة األردنية، خصوصا أنها طبقت في منشآت تع
ه الدراسة تتميز من ذهذا باإلضافة إلى أن ه. القطاع الخاص

  .حيث عينتها التي تناولت اإلدارتين العليا والوسطى معاً
  

  فرضيات الدراسة
  :األولى الفرضية الرئيسة* 

HO : للعوامل المستقلة التالية داللة إحصائية وذ أثر دوجيال :
الكفاءة البشرية، التمويل، التشريعات، المعلومات، (

  ".التخطيط االستراتيجي" في العامل التابع )التكنولوجيا
 :وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية

HO:  الكفاءات البشرية لمتغيرداللة إحصائية  وذ أثروجد يال
  .التخطيط االستراتيجيفي 

HO2 : في  التمويللمتغيرداللة إحصائية  وذ أثروجد يال
  .التخطيط االستراتيجي

HO3 : في التشريعات لمتغيرداللة إحصائية  وذأثر وجد يال
  .التخطيط االستراتيجي

HO4 : في المعلومات لمتغير داللة إحصائية وذ أثروجد يال
  .التخطيط االستراتيجي

HO5 : في  التكنولوجيالمتغير داللة إحصائية وذ أثروجد يال
  .التخطيط االستراتيجي

  
  :الثانيةالفرضية الرئيسة * 

HO : في اتجاهات ذات داللة إحصائية ال توجد فروق
ملين نحو التخطيط االستراتيجي تعزى إلى المتغيرات االع

الجنس، العمر، المؤهل : (الديمغرافية والوظيفية التالية
  .)العلمي، المستوى اإلداري، الخبرة العملية

  :وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية
HO1 : في اتجاهات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة

  .لجنسلالعاملين نحو التخطيط االستراتيجي تعزى 
HO2 : في اتجاهات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة

  .لعمرلالعاملين نحو التخطيط االستراتيجي تعزى 
HO3 : في اتجاهات العاملين  يةإحصائال توجد فروق ذات داللة

  .نحو التخطيط االستراتيجي تعزى للمؤهل العلمي
HO4 : في اتجاهات العاملين  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة

  .للمسمى الوظيفينحو التخطيط االستراتيجي تعزى 
HO5 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات

  .للخبرة العمليةالعاملين نحو التخطيط االستراتيجي تعزى 
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  نموذج الدراسة

  

  العوامل الوسيطة
  

  )1(الشكل رقم 
  
  

  التعريفات اإلجرائية
هو العملية التي يتم فيها تحديد : التخطيط االستراتيجي

رسالة المنظمة ووضع األهداف واالستراتيجيات والسياسات، 
لتأمين الموارد وتقسيمها من أجل تحقيق هذه األهداف 

)Glaister and Flashow, 1999.(  
هي مجموعة العوامل التي تواجه : التنظيمية العوامل

المنظمة ولها أثر مباشر في التخطيط االستراتيجي، بحيث 
وحسن  تسهم في نجاحه وحل مشكالته في حال توفرها

تحقيق األهداف المنشودة وتشكل عائقاً في سبيل  استخدامها،
  .في حال غيابها وعدم مالءمتها

  
  مجتمع الدراسة وعينتها

األردنية  وزاراتيتكون مجتمع الدراسة من جميع ال

وزارة، وذلك حسب التشكيل ) 23( وعددهاالمركزية 
صحيفة الرأي ( 2003الوزاري لشهر تشرين األول من عام 

  .الداخلية ألسباب أمنية، وتم استثناء وزارة )2003األردنية، 
ونظرا لقلة عدد أفراد اإلدارتين العليا والوسطى البالغ 

بهدف ) بالحصر الشامل(فردا فقد تم أخذ كامل العينة ) 292(
الحصول على أعلى نسبة من االستبانات، وذلك لخدمة 
أغراض الدراسة المرجوة بتغطية متغيراتها واإلجابة على 

واإلدارة ) 54(اإلدارة العليا  أسئلتها، حيث بلغ عدد أفراد
 اتم اختيار هذه الشريحة للتعرف من خالله، و)238(الوسطى 

في التخطيط االستراتيجي في  تنظيميةالعوامل الأثر على 
 الوزارات األردنية المركزية لكونها الشريحة المعنية

يبين حجم المجتمع ) 1(والجدول رقم  .بالتخطيط االستراتيجي
  .والعينة
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  )1(الجدول رقم 
  عدد أفراد عينة الدراسة من اإلدارتين العليا والوسطى في الوزارات األردنية

اإلدارة الوسطى المجموع  الوزارة اإلدارة العليا
 وزارة الصناعة والتجارة 2 12 14
 وزارة الخارجية 1 10 11
 والشؤون البرلمانيةوزارة التنمية السياسية  1 6 7
  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 1 6 7
  وزارة التنمية اإلدارية 1 6 7
  وزارة التخطيط والتعاون الدولي 1 8 9
  وزارة العدل 1 2 3
  وزارة الداخلية - - -
  وزارة التربية والتعليم 15 31 46
  وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 3 20 23
  وزارة المياه والري 4 10 14
  وزارة الزراعة 2 18 20
  وزارة المالية 2 9 11
  وزارة العمل 1 15 16
  وزارة البيئة 1 11 12
  وزارة السياحة واآلثار 3 15 18
  وزارة الطاقة والثروة المعدنية 1 9 10
  وزارة التنمية االجتماعية 2 5 7
  وزارة األشغال العامة واإلسكان 6 19 25
  وزارة النقل 1 5 6
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2 7 9
  وزارة الشؤون البلدية 1 10 11
  وزارة الصحة 2 4 6

  المجموع 54 238 292
  النسبة المئوية 18.5% 81.5% 100%

  
  منهجية الدراسة

  
  أسلوب الدراسة
في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  اناستخدم الباحث

وأسلوب الدراسة الميدانية لجمع المعلومات والبيانات الالزمة 
  .ه الدراسةذإلتمام ه

  :أما البيانات فهي مستمدة من مصدرين، هما
وتتمثل في أدبيات اإلدارة، من : المصادر الثانوية .1

خالل االستعانة بالمراجع العلمية، والبحوث والدراسات 
لمنشورة في المجالت والدوريات ذات العالقة بموضوع ا

  .التخطيط االستراتيجي
وتتمثل في جمع البيانات األولية  :المصادر األولية .2

ميدانياً من واقع الوزارات األردنية المعنية بموضوع 
الدراسة، وذلك من خالل تصميم استبانه تغطي كافة متغيرات 

 .الدراسة لجمع البيانات المناسبة
  
  اة الدراسةأد

شاملة لكل متغيرات الدراسة،  هبتصميم استبان انقام الباحث
بشكل  استبانة على عينة الدراسة) 292(حيث تم توزيع 

شخصي ومباشر بالتعاون وبالتنسيق مع ديوان كل وزارة، 



  2010، 1، العدد 37، العلوم اإلدارية، المجلّد دراسات

- 19 -  

. وقد استغرقت عملية التوزيع واالسترداد مدة ثالثة أشهر
موزعة والمستردة يبين عدد االستبانات ال )2(الجدول رقم و

  .والنسب والمئوية

وقد تم قياس المتغيرات الختبار أسئلة الدراسة وفرضياتها 
  .)3(وذلك وفقاً للجدول رقم 

  )2(الجدول رقم 
  عدد االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل اإلحصائي

 النسبة المئوية العدد الصنف
 %100 292 االستبانات الموزعة
 %78 227 االستبانات المستردة
 %2 5 االستبانات المستبعدة

 %76 222 االستبانات الصالحة للتحليل
  

  )3(الجدول رقم 
  المتغيرات وأرقام الفقرات التي تم قياسها

  أرقام الفقرات المتغير التسلسل
  )7-1(  نقص الكفاءات البشرية تقاس بالفقرات  1
  )14-8(  نقص التمويل وتقاس بالفقرات  2
  )23-15(  قدم التشريعات تقاس بالفقرات  3
  )31-24(  نقص المعلومات وتقاس بالفقرات  4
  )39-32(  نقص التكنولوجيا وتقاس بالفقرات  5
  )50 – 40(  أهميته وفوائده يقاس بالفقرات: التخطيط االستراتيجي  6

  
لقد تم اختبار صدق أداة القياس عن طريق عرض استبانة 

من أعضاء هيئة التدريس في  محكمينخمسة الدراسة على 
ه ذوقد تم تعديل ه كلية إدارة األعمال في الجامعة األردنية،
أما ثبات أداة القياس . االستبانة بناء على آرائهم ومقترحاتهم

حيث بلغت قيمة ) كرونباخ ألفا(فقد تم استخدام اختبار معامل 
وهي نسبة ممتازة ألنها أعلى من النسبة %) 97.43=  ∝(

بالنسبة لكل متغير من  ∝، كما بلغت قيمة %60المقبولة 
  .%60متغيرات الدراسة أعلى من النسبة المقبولة 

  
  أساليب تحليل البيانات

قام الباحثان باستخدام أساليب تحليل البيانات بواسطة 
التي تتناسب مع  (SPSS)حزمة البرامج اإلحصائية المحوسبة 

  :طبيعة الدراسة، وهي كما يلي
 Descriptive Statisticمقاييس اإلحصائي الوصفي  .1

Measures  النسب المئوية، التكرارات، الوسط (وهي
لوصف خصائص عينة  لكذو) الحسابي، االنحراف المعياري

  .الدراسة
لك ذو: Multiple Regressionتحليل االنحدار المتعدد  .2

لقياس أثر المتغيرات المستقلة مجتمعة في المتغير التابع، وقد 

، حيث أنهما استخدمتا في اختبار (T-test, F-test)تم إيجاد 
 .الفرضيات

لك ذو Simple Regressionتحليل االنحدار البسيط  .3
 .لمتغيرات المستقلة منفردة في المتغير التابعلقياس أثر ا

: Coefficient of Determination (R2)معامل التحديد  .4
لك للتعرف على نسبة تفسير المتغيرات المستقلة للتغير في ذو

 .المتغير التابع
لك ذو: ANOVA ONE WAYتحليل التباين األحادي  .5

كل من لمعرفة الفروقات في تأثير العوامل الديمغرافية في 
 .العوامل المستقلة والعامل التابع

لك للتأكد ذو: Reliability Analysisتحليل االعتمادية  .6
 .من صدق األداة باستخراج معامل كرونباخ ألفا

لك لقياس العالقة بين ذو: معامل ارتباط بيرسون .7
 .متغيرات الدراسة المستقلة

  
  تحليل البيانات واختبار الفرضيات

  خصائص عينة الدراسة
م استخراج التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص ت

  .)4(مجتمع الدراسة، حيث تم تلخيص النتائج في الجدول رقم 
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  )4(الجدول رقم 

 خصائص عينة الدراسة

  الجنس

 النسبة المئوية التكرار خصائص العينة
 %84.2 187 كرذ

 %15.8 35 أنثى
  %100  222  المجموع

  العمر

 %3.2 7 سنة فأقل 30
 %32 71 سنة 31-40
  %46.8  104  سنة 41-50
  %18  40  سنة فأكثر 51

  %100  222  المجموع

  المؤهل العلمي

 %0.9 2 ثانوية عامة فأقل
 %0.9 2 )متوسط(دبلوم 

  %55  122  بكالوريوس
  %43.2  96  دراسات عليا

  %100  222  المجموع

  المسمى الوظيفي

 %5 11 أمين عام
 %7.2 16 مساعد أمين عام

  %6.7  15  مدير إدارة
  %81.1  180  مدير مديرية
  %100  222  المجموع

  الخبرة العملية

  %0.5  1  سنوات فأقل 5
  %8.6  19  سنوات 6-10

  %19.3  43  سنة 11-15
  %32.4  72  سنة 16-20
  %39.2  87  سنة فأكثر 21

  %100  222  المجموع
  

كور قد ذأن نسبة ال) 4(نالحظ من خالل الجدول رقم 
ا ذ، وه%)15.8(في حين بلغت نسبة اإلناث %) 84.2(بلغت 

كور ذيعود إلى السن المبكر للتقاعد عند اإلناث في حين أن ال
يفكرون باالستمرار في الوظائف الحكومية لتحقيق مكاسب 

ا باإلضافة إلى الثقافة االجتماعية التي ذه اجتماعية ووظيفية،
لك ذتدفع بالكثير من اإلناث لتفضيل خيارالتقاعد المبكر و

  .حفاظاً على استقرار الحياة الزوجية واألسرية
ونالحظ أن أقل نسبة من عينة الدراسة حسب العمر هي 

سنة فأقل، بينما نجد أن أعلى نسبة  30وهي من فئة %) 3.2(
-41وهي من فئة العمر %) 46.8(الدراسة تمثل من عينة 

ا يتناسب مع التسلسل الزمني للمستويات ذسنة، وه 50
اإلدارية التي يشغلونها، حيث يغلب على شاغلي المناصب 
اإلدارية العليا كأمين عام أو مساعديه أو مديري اإلدارة 
ارتفاع الفئة العمرية بينما المستويات اإلدارية الوسطى فإنها 

-31(والثانية من ) سنة فأقل 30(ضمن الفئتين األولى  تقع
  ).سنة 40

كما نالحظ أن النسب المئوية األدنى من عينة الدراسة 
حسب المؤهل العلمي كانت من حملة الثانوية العامة فأقل 

، في حين أن %)0.9(حيث بلغت كل منها ) متوسط(ودبلوم 
ملة أعلى النسب المئوية من مجتمع الدراسة كانت من ح
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، %)55(حيث بلغت ) بكالوريوس(الشهادة الجامعية األولى 
لك إلى اهتمام الوزارات األردنية برفد كادرها ذويعود 

بالمؤهالت العلمية من حملة الشهادات الجامعية األولى 
والدراسات العليا، مما أدى إلى إحجام المواطنين عن دخول 

لجامعات كليات المجتمع التي تراجع دورها أمام انتشار ا
المشار إليها في % 0.9األردنية المتعددة، وأن النسبة المئوية 

الجدول كانت محصورة في اإلدارة الوسطى لتوفر الخبرة 
  .الطويلة لديهم

من عينة الدراسة %) 5(نالحظ أيضاً أن أقل نسبة وهي 
حسب المسمى الوظيفي يشغلون وظيفة أمين عام، في حين 

. لون وظيفة مدير مديريةيشغ%) 81(أن أعلى نسبة وهي 
ا الفارق أمر طبيعي ألن نسبة اإلدارة العليا في الهرم ذوه

التنظيمي ألية منظمة تكون عادة أقل بكثير من نسبة المديرين 
  .ين يشغلون مهام متعددة تقتضيها طبيعة عمل المنظمةذال

من %) 0.5(وأخيراً نالحظ أن أدنى نسبة مئوية وهي 
عينة الدراسة تقع في الفئة األولى الخبرة العملية لخصائص 

التي تقل خبرتهم العملية عن خمس سنوات، في حين أن أعلى 
نسبة مئوية من الخبرة العملية تقع في الفئة األخيرة التي تزيد 

%. 39.2سنة والتي تمثل ما نسبته  21خبرتهم العملية عن 
انه كلما زادت سنوات الخدمة زادت  ذا أمر طبيعي إذوه

ا باإلضافة إلى أن التخطيط ذخبرة لدى الموظفين، هسنوات ال
ات ذاالستراتيجي له عالقة قوية مع المستويات اإلدارية العليا 

  .الخبرات الطويلة
  

  عرض نتائج الدراسة وتحليلها
تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
لوصف متغيرات الدراسة حيث تم تلخيص النتائج في 

  ):10-5(رقام من الجداول ذوات األ
  بعد الكفاءات البشرية -1

ما مستوى الكفاءات البشرية للتخطيط : سؤال البحث
  اإلستراتيجي في الوزارات األردنية؟

  )5(الجدول رقم 
  الدراسة على فقرات مقياس الكفاءات البشرية عينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد 

األهمية 
  النسبية

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  العبــارة
رقم 
  الفقرة

2  0.94  3.60  
تشكل فريقاً متخصصاً تتوفر لدى الوزارة كوادر بشرية مؤهلة 

  .عداد وتنفيذ التخطيط االستراتيجيإل
1  

3  1.04  3.51  
الكفاءات البشرية المؤهلة عند الحاجة تقوم الوزارة باستقطاب 

  .لتطوير التخطيط االستراتيجي
2  

1  0.99  3.65  
تعد الوزارة برامج تدريبية مستمرة لرفع كفاءة موظفيها 

  .الستثمارهم في عمليات التخطيط االستراتيجي
3  

7  1.05  3.00  
تقوم الوزارة بتزويد موظفيها بخبرات الوزارات األخرى في 

  .االستراتيجيمجال التخطيط 
4  

5  1.02  3.29  
تحرص الوزارة باستمرار على تحديد احتياجاتها من الكوادر 

  .يالبشرية المؤهلة النجاح عمليات التخطيط اإلستراتيج
5  

4  1.03  3.30  
وباقي  هناك قنوات اتصال لتبادل الخبرات بين اإلدارة العليا

  .اإلدارات في مجال التخطيط االستراتيجي
6  

6  0.97  3.26  
بالمتغيرات  ؤيتوفر لدى الوزارة كوادر بشرية قادرة على التنب

  .المستقبلية في ضوء الخبرات السابقة
7  

  ).3.37= (المتوسط العام 
  

  
أن إجابات أفراد عينة ) 5(نالحظ من خالل الجدول رقم 

جاءت ) نقص الكفاءات البشرية(الدراسة على فقرات مقياس 

، كما بلغ *)3(ي يساوي ذأكبر من متوسط أداة القياس ال
، مما يعكس تفهم ووعي اإلدارة %)3.37(متوسطها العام 

                                                 
  1+  5الحد األدنى   + الحد األعلى                    

  .3=  ــــــ=  ـــــــــــــــــــ= متوسط أداة القياس   *
                                2                 2  
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 العليا والوسطى ألهمية التخطيط االستراتيجي في الوزارات
  .األردنية بشكل كبير

ا المقياس ذوقد تراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات ه
، حيث كان المتوسط الحسابي للفقرة )3.65 –3.00(ما بين 

لك إلى عدم ذه المتوسطات، ويعود السبب في ذالرابعة أقل ه
وجود تعليمات أو تشريعات تلزم الوزارات األردنية بتبادل 

  .ت وخصوصاً التخطيط االستراتيجيخبراتها في جميع المجاال
المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة فكان أكثر متوسطات أما 

ا المقياس، ويعود السبب إلى أن الوزارات األردنية جميعها ذه
تولي مزيداً من االهتمام بعقد العديد من الدورات التدريبية 

لك لرفع كفاءة موظفيها في مختلف المجاالت ذالمختلفة و
  .أداء الوزارات األردنية ولتحسين

  
  بعد التمويل

ما مستوى التمويل للتخطيط االستراتيجي : سؤال البحث
  في الوزارات األردنية؟

  )6(الجدول رقم 
  التمويلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس 

األهمية 
  النسبية

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  رقم  العبارة

  1  .تتوفر لدى الوزارة المخصصات المالية الالزمة للتخطيط االستراتيجي  3.45  1.02  4

2  1.03  3.47  
تعمل الوزارة على إيجاد مصادر تمويل بديلة النجاح عمليات التخطيط 

  .االستراتيجي
2  

  3  .الوزارة تكلفة تقديرية سنوية لبرنامج التخطيط االستراتيجي تضع  3.46  1.05  3

5  0.97  3.36  
تأخذ الوزارة بعين االعتبار الظروف والمتغيرات الطارئة التي تعترض 

  .سبيل التخطيط االستراتيجي
4  

7  1.14  3.04  
تضع الوزارة نظام مكافآت وحوافز مادية لفريق التخطيط االستراتيجي 

  .جهودهم وإنجازاتهمتتناسب مع 
5  

6  0.96  3.30  
تحرص الوزارة على وضع الحلول البديلة لمشكلة نقص التمويل الالزم 

  .للتخطيط االستراتيجي 
6  

1  1.09  3.69  
وتقليل النفقات  ليوجد لدى الوزارة نظام رقابة مالي للحد من هدر األموا

  .الزائدة لصالح التخطيط االستراتيجي
7  

  ).3.39(= المتوسط العام 
  

أن إجابات أفراد ) 6(نالحظ من خالل الجدول رقم 
قد جاءت ) التمويل(مجتمع الدراسة على فقرات مقياس 

إيجابية نحو جميع األسئلة، حيث إن متوسطاتها الحسابية أكبر 
ا المقياس ذمن متوسط أداة القياس، كما أن المتوسط العام له

مما يدل على اهتمام الوزارات األردنية ) 3.39(قد بلغ 
بضرورة توفير المخصصات المالية للعديد من االحتياجات 

وتتفق هذه . واالحتياطات الالزمة للتخطيط االستراتيجي
  .(William and Joseph, 2008) النتيجة مع دراسة

ا ذوقد تراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات ه
كان المتوسط الحسابي  ذ، إ)3.69- 3.04(المقياس ما بين 

ه المتوسطات، مما يشير إلى وجود ذللفقرة الخامسة أقل ه

في حين . حاجة لمراجعة أنظمة المكافآت والحوافز المادية
ا المقياس، ذكانت الفقرة السابعة أكثر المتوسطات الحسابية به

ويعود السبب إلى وجود وحدات خاصة بالرقابة أغلبها مرتبط 
ويعود إلى صرامة األنظمة التي تحد من الفساد بالوزير، 

المالي لضبط اإليرادات والنفقات وفق أبواب ومبررات 
ي يقوم ذا باإلضافة إلى رقابة ديوان المحاسبة الذالصرف، ه

في فترات منتظمة بالرقابة على أداء الوزارات األردنية 
  .بشكل عام وخصوصاً األداء المالي

  :بعد التشريعات -3
ما مستوى التشريعات للتخطيط : البحثسؤال 

  االستراتيجي في الوزارات األردنية؟
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  )7(الجدول رقم 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس التشريعات

األهمية 
  النسبية

االنحراف 
  ياريالمع

المتوسط 
 الحسابي

  العبـــارة
رقم 
  الفقرة

3  1.01  3.62  
تقوم الوزارة بمراجعة كافة التشريعات لديها للتأكد من مدى 

  .صالحيتها للتخطيط االستراتيجي
1  

4  0.95  3.61  
تحرص الوزارة في تشريعاتها على مواكبة المستجدات 

  .والمتغيرات البيئية لخدمة التخطيط االستراتيجي
2  

9  1.01  3.25  
تتبع الوزارة سياسة األخذ بمقترحات موظفيها حول تطوير 

  .إلنجاح عمليات التخطيط االستراتيجيتشريعاتها 
3  

8  0.98  3.30  
تقوم الوزارة باالطالع على تجارب المنظمات األخرى في 

  .ر تشريعاتها المتعلقة بالتخطيط االستراتيجييتطو
4  

1  1.04  3.82  
متخصصة بكافة القوانين وحدة يوجد لدى الوزارة 

  .والتشريعات لالستعانة بها عند الحاجة
5  

2  0.96  3.69  
تحرص الوزارة في تشريعاتها على تسهيل نقل التكنولوجيا 

  .لخدمة التخطيط االستراتيجي
6  

5  0.95  3.58  
تحرص الوزارة في تشريعاتها على تسهيل نقل المعلومات 

  .لخدمة التخطيط االستراتيجي
7  

6  0.97  3.51  
تحرص الوزارة على تطوير تشريعاتها المالية لخدمة 

  .التخطيط االستراتيجي
8  

7  1.04  3.48  
تحرص الوزارة في تشريعاتها على تسهيل توفير الكفاءات 

  .البشرية لخدمة التخطيط االستراتيجي
9  

  ).3.54= (المتوسط العام 
  

أن إجابات أفراد مجتمع ) 7(رقم يتضح من الجدول 
جاءت إيجابية نحو ) التشريعات(الدراسة على فقرات مقياس 

جميع األسئلة، حيث إن متوسطاتها الحسابية أكبر من متوسط 
مما ) 3.54(ا المقياس ذأداة القياس، كما بلغ المتوسط العام له

يعكس عدم وجود قصور في التشريعات بشكل عام والتي 
لى تسهيل عمليات التخطيط االستراتيجي، بدورها تعمل ع

  .لك من خالل الوحدات الخاصة بالتطوير اإلداري والقانونيذو
إضافة إلى اهتمام اإلدارة العليا ذات المساس بالتخطيط 
االستراتيجي بإصدار التعليمات التي تتسم بالمرونة وسرعة 

  .الوقت لخدمة أغراض التخطيط االستراتيجي
ات الحسابية على فقرات هذا وقد تراوحت المتوسط

، حيث كان المتوسط )3.82 – 3.25(المقياس ما بين 
الحسابي للفقرة الثالثة أقل هذه المتوسطات، وذلك يشير إلى 

أن الوزارات بحاجة إلى مزيد من االهتمام بمقترحات 
موظفيها قياساً مع المتوسطات األخرى في هذا المقياس 

زيد من التنسيق مع لغايات التطوير، وذلك من خالل م
وحدات التطوير اإلداري والشؤون القانونية حتى يتم 

  .الحصول على أكبر فائدة ممكنة منها
في حين أن الفقرة الخامسة كانت أكثر المتوسطات 
الحسابية في هذا المقياس، وذلك لكون نص الفقرة يعبر عن 
مدلولها بوجود وحدة متخصصة بالقوانين والتشريعات كافة 

  .التخطيط االستراتيجي عند الحاجةلخدمة 
  

  بعد المعلومات -4
ما مستوى المعلومات للتخطيط : سؤال البحث

  االستراتيجي في الوزارات األردنية؟
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  )8(الجدول رقم 
  على فقرات مقياس المعلوماتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة الدراسة 

أهمية 
  النسبية

االنحراف 
  المعياري

المتوسط
رقم   العبــارة الحسابي

  الفقرة

1  1.01  3.63  
يتوفر لدى الوزارة مصادر معلومات كافية عن البيئة 

  .الداخلية المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي
1  

3  0.97  3.43  
البيئة يتوفر لدى الوزارة مصادر معلومات كافية عن 

  .الخارجية المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي
2  

2  1.02  3.48  
تتمتع الوزارة بمعرفة كاملة بالمعوقات والمشكالت التي 

  .تواجه عمليات التخطيط االستراتيجي
3  

6  1.01  3.38  
تحرص الوزارة على تسهيل الحصول على المعلومات 
  .الالزمة ألي موظف في مجال التخطيط االستراتيجي

4  

5  0.97  3.41  
يتوفر لدى الوزارة ملفات خاصة بكافة المعلومات السابقة 

  .لالستفادة منها عند مواجهة المشكالت المماثلة
5  

4  0.99  3.42  
تولي الوزارة أهمية بالمعلومات التي تقدم من جميع 

  .المستويات اإلدارية لتفعيل التخطيط االستراتيجي
6  

7  0.97  3.35  
تبادل المعلومات بين جميع اإلدارات تنتهج الوزارة سياسة 

  .والدوائر خصوصا المعنية منها بالتخطيط االستراتيجي
7  

8  1.12  3.28  
تقوم الوزارة بتحليل المعلومات الخاصة بالتخطيط 

  .االستراتيجي بواسطة الحاسب اإللكتروني
8  

  ).3.42= (المتوسط العام 
  

أن إجابات أفراد عينة ) 8(الجدول رقم  نالحظ من خالل
جاءت إيجابية نحو ) المعلومات(الدراسة على فقرات مقياس 

جميع األسئلة، حيث إن متوسطاتها الحسابية أكبر من متوسط 
ا يشير إلى ذوه). 3.42(أداة القياس، كما بلغ متوسطها العام 
 ا المجال إلى حد يتوافقذإن الوزارات األردنية متطورة في ه

) المنظمات المتعلمة(مع المتطلبات الحديثة لمنظمات اليوم 
التي من خصائصها امتالكها للقرار الصائب بقدر امتالكها 

  .للمعلومات عن البيئتين الداخلية والخارجية
وقد تراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات هذا المقياس 

، حيث كان المتوسط الحسابي للفقرة )3.63- 3.28(ما بين 
ثامنة أقل هذه المتوسطات، ويعود السبب في ذلك على الرغم ال

من االتجاه اإليجابي لهذه الفقرة إلى أن استخدام أجهزة 
الحاسوب في الوزارات األردنية أدخل حديثاً لكل األقسام، وأن 
تحليل المعلومات من خالل الحاسوب ما زال محتاجاً إلى 

  .ستراتيجيدورات تدريبية خصوصاً في مجال التخطيط اال
  بعد التكنولوجيا -5

ما مستوى التكنولوجيا للتخطيط : سؤال البحث
  االستراتيجي في الوزارات األردنية؟

  )9(الجدول رقم 
  ولوجياالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس التكن

األهمية 
  النسبية

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  العبــارة
رقم 
 الفقرة

1  0.98  4.08  
تتوافر لدى الوزارة أجهزة حاسوب حديثة تساهم في تحقيق األهداف 

  .المرجوة من التخطيط االستراتيجي
1  

2  1.03  3.99  
) اإلنترنت( internetتشترك الوزارة ببرنامج الربط مع الشبكة اإللكترونية 

  .للوصول إلى كافة المعلومات التي تخدم التخطيط االستراتيجي
2  

6  1.17  3.55  
تساهم في توفير ) تإنتراني( intranetيتوفر لدى الوزارة شبكة داخلية 

  .قاعدة معلومات لجميع موظفي الوزارة
3  
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األهمية 
  النسبية

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  العبــارة
رقم 
 الفقرة

8  1.05  3.49  
استقطاب الكفاءات البشرية الستثمار  ىتحرص الوزارة باستمرار عل

  .اإللكترونية لخدمة التخطيط االستراتيجي ةاألجهز
4  

7  1.02  3.50  
  تسعى الوزارة إلى تقديم خدماتها إلكترونيا وفق برنامج يسمى 

  ).بالحكومة اإللكترونية (
5  

4  0.90  3.66  
 تنتهج الوزارة سياسة التحديث والتطوير التكنولوجي للتواصل مع كل

  .جديد لتحسين التخطيط االستراتيجي
6  

3  0.87  3.70  
تقوم الوزارة باستمرار بتفقد النواقص من اآلالت واألدوات والتقنيات 

  .التكنولوجية لسد احتياجاتها الالزمة
7  

5  0.95  3.56  
االستراتيجي  تهتم الوزارة بتخزين كافة المعلومات الالزمة للتخطيط

  .الستخراجها عند الحاجةبواسطة أجهزة الحاسوب 
8  

  ).3.69= (المتوسط العام 
 

أن إجابات أفراد عينة ) 9(نالحظ من خالل الجدول رقم 
جاءت إيجابية نحو ) التكنولوجيا(الدراسة على فقرات مقياس 

جميع األسئلة، حيث ان متوسطاتها الحسابية أكبر من متوسط 
، مما يدل على )3.69(كما بلغ متوسطها العام أداة القياس، 

السياسة العامة للدولة التي تنشد التطوير والتحديث من خالل 
إدخال كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءة موظفيها 

ا ذوه. وتحسين األداء المؤسسي تحقيقاً لألهداف المنشودة
ردنية يمكن مالحظته وتوكيده من خالل واقع الوزارات األ

ه ذه الدراسة، والتي تم خاللها زيارة هذالتي تناولتها ه
األجهزة عدة مرات واالطالع فعلياً على المستوى التكنولوجي 

  .ا المقياسذي أشارت إليه إجابات هذال
وقد تراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات هذا 

، حيث كان المتوسط الحسابي )4.08- 3.49(المقياس ما بين 
رابعة أدنى هذه المتوسطات قياساً بسواها، ويعود للفقرة ال

السبب إلى أنه ال يوجد لدى الوزارات األردنية األخذ بمبدأ 
استثمار الموارد بالموارد أي جلب الكفاءات البشرية لغايات 
االستغالل األمثل للموارد المتعددة، ومنها األجهزة اإللكترونية 

  .باعتبارها جزءاً من رأس المال للمنظمات
بينما نالت الفقرة األولى أعلى المتوسطات الحسابية في هذا 
المقياس، ويعود السبب إلى حرص الحكومة على تعيين كوادر 
بشرية شابة في مجال علم الحاسوب، ويقتضي ذلك توفير أجهزة 
الحاسوب المناسبة لهذه الكوادر لتحقيق األهداف المرجوة منها 

  .االستراتيجي في مختلف المجاالت خصوصاً التخطيط
وعلى الرغم من أن إجابات أفراد عينة الدراسة على 
فقرات العوامل المستقلة الخمسة السابقة، قد جاءت إيجابية 
نحو جميع األسئلة، وأن متوسطاتها الحسابية جاءت أكبر من 

لك ال يعني عدم وجود أثر ذمتوسط أداة القياس، إال أن 
اتيجي في الوزارات للعوامل التنظيمية في التخطيط االستر

لك يعود إلى أن المتوسطات رغم ما ذاألردنية، والسبب في 
تحمله من نزعة تفاؤلية إال أنها لم تبلغ الحد األعلى ألداة 

  .كنسبة مثالية) 5(القياس التي تساوي 
التخطيط في  التنظيمية العوامللك يظهر أثر ذل

 االستراتيجي بقدر نسبة الفاقد لكل متوسط من متوسطات
المقاييس الخمسة للعوامل المستقلة، حيث بلغ أعالها بمقياس 

باتجاه يمين ) 1.31(أي بنسبة فاقد ) 3.69(نقص التكنولوجيا 
المقياس، وبلغ أدناها بمقياس نقص الكفاءات البشرية التي 

  .باتجاه يمين المقياس) 1.63(أي بنسبة فاقد ) 3.37(بلغت 
في التخطيط وبالتالي فإن أثر العوامل التنظيمية 

االستراتيجي يظهر وفقاً لنسبة الفاقد من متوسطات المقاييس 
 – 1.31(المستقلة التي تتراوح بدرجات متفاوتة ما بين 

باتجاه يمين المقياس أي بنسبة مئوية تتراوح ما بين ) 1.63
)26.2 %- 32.6.(%  

من المقياس ومقارنتها  *)نسبة الفاقد(وبالتالي فإن احتساب 
مع النسبة المقابلة لها، بتحويل النسبة الفئوية إلى نسبة 

، يساعد في توضيح طبيعة العالقة بين متغيرات **مئوية
الدراسة المستقلة وأثرها في التخطيط االستراتيجي، وتحديد 

ه العوامل، وبالتالي تحديد الصورة الكلية لمخرجات ذنسبة ه
لك من خالل القاعدة ذشمولية ودقة، والمقياس بصورة أكثر 

                                                 
ي ذباتجاه حده األعلى ال هي المساحة المتبقية من المقياس: نسبة الفاقد *

  .5= يساوي 
  .النسبة المئوية= x 100 نسبة الفاقد     

**      5  
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كلما كانت المتوسطات الحسابية أكبر من متوسط أداة : التالية
القياس، قل األثر السلبي لهذه العوامل على التخطيط 
االستراتيجي أي بنسبة فاقد أقل نحو االتجاه االيجابي، 

ويمكن توضيح قاعدة العالقة بين . والعكس صحيح
متوسط أداة القياس من خالل الشكل  المتوسطات الحسابية مع

  ):2(رقم 

  العالقة بين المتوسطات الحسابية مع متوسط أداة القياس
  الشكل من إعداد الباحثين* 

  
  
  بعد التخطيط االستراتيجي -6

ما واقع التخطيط االستراتيجي في : سؤال البحث
  الوزارات األردنية؟

أن إجابات أفراد عينة ) 10(نالحظ من خالل الجدول رقم 
جاءت ) التخطيط االستراتيجي(الدراسة على فقرات مقياس 

إيجابية جداً نحو جميع األسئلة، حيث أن متوسطاتها الحسابية 
أعلى من متوسط أداة القياس، وأعلى من متوسطات المقاييس 

، حيث بلغ متوسطها العام الخمسة السابقة بشكل ملحوظ
ا يدل على وعي المديرين وإدراكهم في كافة ذ، وه)4.23(

المستويات اإلدارية العليا والوسطى ألهمية التخطيط 
ي يعمل على رفع كفاءة وفعالية الوزارات ذاالستراتيجي ال

األردنية األردنية، وتحقيق أهداف بعيدة المدى، وهي ظاهرة 
  .إيجابية جداً

خصائص التخطيط االستراتيجي وفوائده ال كما أن 
تشير إلى  ا المقياس التيذتخرج عن مضمون فقرات ه

أهمها تحليل . األهمية القصوى في تحقيقه للعديد من المنافع
الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية ونقاط القوة 

لك ذ، ويتم على ضوء (SWOT)والضعف في البيئة الداخلية 
  .لحالية والمستقبلية لألجهزة الحكوميةتحديد االحتياجات ا

  اختبار الفرضيات
فرضيات الدراسة فقد تم استخدام تحليل االنحدار الختبار 

وقيم  (F-test)حيث تم استخراج قيم .البسيط واالنحدار المتعدد
(T-test)  باستخدام حزمة البرامج(SPSS) حيث تم اختبار ،

% 5داللة ، أي مستوى %)95(الفرضيات عند مستوى ثقة 
  :وعليه فإن قاعدة القرار ستكون كما يلي

من  ≥المحسوبة  (SIG) ∝ قيمةا كانت ذإ: H0قبول . 1
  .0.05مستوى الداللة المعتمد 

من  ≤المحسوبة  (SIG) ∝ قيمةا كانت ذإ: H0رفض . 2
  .0.05مستوى الداللة المعتمد 

  ج اختبار الفرضية الرئيسة األولىنتائ
H0 :داللة إحصائية للمتغيرات المستقلة و ذيوجد أثر  ال

  ".التخطيط االستراتيجي"مجتمعة في المتغير التابع، 
تم استخدام اختبار االنحدار المتعدد ونجد من مطالعتنا 

المحسوبة  F(أن قيمة ) 11(لنتائج الحاسوب في الجدول رقم 
وهي أكبر من قيمتها الجدولية، كما ويالحظ أن ) 9.671= 

وبناء . (0.05)من مستوى الداللة المعتمد  أقل (SIG) ∝قيمة 
ونقبل  )H0(على قاعدة القرار فإننا نرفض الفرضية العدمية 

ي داللة ذا يعني وجود أثر ذوه )Ha(الفرضية البديلة 
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إحصائية للمتغيرات المستقلة مجتمعة في التخطيط 
%) R  =42.8(االستراتيجي، وتعتبر العالقة متوسطة ألن 

من  )R2=18.3%(المستقلة تفسر ما نسبته  كما أن المتغيرات
  .المتغير التابع وهي نسبة منخفضة إلى حد ما

  )10(الجدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس التخطيط 

  االستراتيجي
األهمية 
  النسبية

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  العبـــارة
رقم 
  الفقرة

3  0.86  4.29  
يعتبر التخطيط االستراتيجي أداة فعالة لتحقيق أهداف بعيدة المدى في 

  .الوزارات األردنية
1  

1  0.76  4.33  
يمكن التخطيط االستراتيجي الوزارات األردنية من تحديد احتياجاتها 

  .والمستقبليةوقدراتها الحالية 
2  

2  0.84  4.30  
خطيط االستراتيجي في تطوير التفكير المؤسسي لدى اإلدارات تيسهم ال

البدائل والخيارات  باختياره ألفضلالعليا والوسطى في الوزارات األردنية 
  .المتاحة

3  

8  0.85  4.19  
يعمل التخطيط االستراتيجي على تطوير قرارات مؤسسية لدى اإلدارات 

والوسطى في الوزارات األردنية من خالل رفع درجة التنبؤ العليا 
  .بالمستقبل

4  

7  0.88  4.20  
يسهم التخطيط االستراتيجي في زيادة التعاون والتنسيق بين اإلدارات 

خصوصا تدفق المعلومات، (العليا والوسطى في الوزارات األردنية 
  ).واتخاذ القرارات 

5  

9  0.86  4.18  
االستراتيجي إلى ربط الوزارات األردنية بالبيئة الخارجية يؤدي التخطيط 

  .استجابة للمتغيرات المستمرة
6  

11  0.86  4.16  
يعتبر التخطيط االستراتيجي وسيلة رقابية وتقييمية مستمرة للوزارات 

  .األردنية
7  

10  0.87  4.17  
يعتبر التخطيط االستراتيجي ضرورة تلجأ إليه الوزارات األردنية إليجاد 

  .مبتكرة للمشكالت المحتملة مستقبال لحلو
8  

  9  .يعمل التخطيط االستراتيجي على رفع كفاءة وفعالية الوزارات األردنية  4.25  0.80  4

5  0.81  4.24  
يعمل التخطيط االستراتيجي على تحسين األداء المؤسسي وتطوير 

  .الخدمات التي تقدمها الوزارات األردنية
10  

6  0.82  4.23  
التخطيط االستراتيجي في الوزارات األردنية على إدخال واستخدام يساعد 

  .التكنولوجيا الالزمة النجاح عمليات التخطيط االستراتيجي
11  

  ).4.23= (المتوسط العام 
  

  )11(الجدول رقم 
 نتائج اختبار االنحدار المتعدد للفرضية الرئيسة األولى

F المحسوبة  F الجدولية FSIG  نتيجة الفرضية العدميةH0 االرتباطR  معامل التحديدR2 
 0.183 0.428 رفض  0.000 2.21 9.671
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  نتائج اختبار االنحدار البسيط للفرضيات الفرعية
 :نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى) أ

H0 :لمتغير نقص الكفاءات  داللة إحصائية وذيوجد أثر  ال
  .البشرية في التخطيط االستراتيجي

  )12(الجدول رقم 
 نتائج اختبار االنحدار البسيط للفرضيات الفرعية

 
T

 المحسوبة
T

 الجدولية
T SIG 

نتيجة الفرضية 
 H0العدمية 

  االرتباط
R 

معامل 
 R2التحديد 

 0.074 0.272 رفض 0.000 1.96 4.193 الفرضية األولى
 0.084 0.289  رفض 0.000 1.96 4.481 الفرضية الثانية
 0.121 0.347 رفض 0.000 1.96 5.491 الفرضية الثالثة
 0.079 0.28 رفض 0.000 1.96 4.332 الفرضية الرابعة
 0.166 0.407 رفض 0.000 1.96 6.608 الفرضية الخامسة

  
فقد تم استخدام اختبار االنحدار البسيط ونجد من مطالعتنا 

المحسوبة  T(أن قيمة ) 12(لنتائج الحاسوب في الجدول رقم 
وهي أكبر من قيمتها الجدولية، كما يالحظ أن ) 4.193= 

وبناء . (0.05)أقل من مستوى الداللة المعتمد  (SIG) ∝قيمة 
ونقبل  )H0(مية على قاعدة القرار فإننا نرفض الفرضية العد

داللة  يذا يعني وجود أثر ذوه )Ha(الفرضية البديلة 
لمتغير نقص الكفاءات البشرية في التخطيط  إحصائية

%) R =27.2(االستراتيجي، وتعتبر العالقة منخفضة ألن 
من %) R2  =74(كما أن المتغير المستقل يفسر ما نسبته 

المتغير التابع وهي نسبة منخفضة، ويعود السبب في ضعف 
العالقة بين المتغيرين إلى توفر الكفاءات البشرية في 
الوزارات األردنية، إال أن هناك حاجة لمزيد من التركيز 
على توفير الكفاءات األكثر دراية ودربة على آليات وأدوات 

  .التخطيط االستراتيجي
  
  ار الفرضية الفرعية الثانيةنتائج اختب) ب

H0:  نقص التمويل  لمتغير داللة إحصائية وذ أثر وجديال
  .التخطيط االستراتيجيفي 

كما تم استخدام اختبار االنحدار البسيط ونجد من مطالعتنا 
المحسوبة  T(أن قيمة  )12(رقم لنتائج الحاسوب في الجدول 

 ∝كما يالحظ أن قيمة  أكبر من قيمتها الجدولية،) 4.481= 
(SIG)  على  .(0.05)أقل من مستوى الداللة المعتمد وبناء

ونقبل الفرضية  H0قاعدة القرار فإننا نرفض الفرضية العدمية 
لمتغير  داللة إحصائية يذ أثرد ووهذا يعني وج Haالبديلة 

التخطيط االستراتيجي وتعتبر العالقة في نقص التمويل 
كما أن المتغير المستقل يفسر ما %) R=28.9(منخفضة ألن 

من المتغير التابع وهي نسبة منخفضة، %) 8.4= (نسبة 

لك إلى توفر التمويل المخصص لألجهزة ذويعود السبب في 
الحكومية األردنية، إال أن هناك حاجة لوضع مخصصات 

ي يحتاج إلى تمويل ذمالية مستقلة للتخطيط االستراتيجي ال
  .لةخاص ولفترات طوي

 
  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة )ج

H0:  التشريعات لمتغير قدم  داللة إحصائية وذ أثروجد يال
 .التخطيط االستراتيجيفي 

تم استخدام اختبار االنحدار البسيط ونجد من مطالعتنا 
المحسوبة  T(أن قيمة  )12(رقم لنتائج الحاسوب في الجدول 

 ∝كما يالحظ أن قيمة  أكبر من قيمتها الجدولية،) 5.491= 
(SIG)  على  .(0.05)أقل من مستوى الداللة المعتمد وبناء

ونقبل الفرضية  H0قاعدة القرار فإننا نرفض الفرضية العدمية 
 لمتغيرداللة إحصائية  يذ أثرد ووهذا يعني وج Haالبديلة 

ستراتيجي وتعتبر العالقة التخطيط االفي التشريعات  قدم
والمتغير المستقل يفسر ما نسبته %) R=34.7(منخفضة كون 

من المتغير التابع، وتعتبر نسبة منخفضة، ويعود %) 12.1(
السبب إلى وجود تشريعات إدارية بشكل عام، إال أن هناك 
حاجة إلى وضع تشريعات حديثة تتعلق بالتخطيط 

  .رات والمستجداتاالستراتيجي لتتواكب مع كل المتغي
  

  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة) د
H0:  نقص  لمتغير داللة إحصائية وذ أثر وجديال

  .التخطيط االستراتيجيفي المعلومات 
كذلك تم استخدام اختبار االنحدار البسيط ونجد من 

 T(أن قيمة  )12(رقم مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول 
كما يالحظ  أكبر من قيمتها الجدولية،) 4.332= المحسوبة 
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 .(0.05)أقل من مستوى الداللة المعتمد  (SIG) ∝أن قيمة 
 H0وبناء على قاعدة القرار فإننا نرفض الفرضية العدمية 

داللة  يذ أثر وهذا يعني وجود Haونقبل الفرضية البديلة 
ستراتيجي التخطيط االفي نقص المعلومات  لمتغيرإحصائية 

كما أن نسبة تفسير %) R=28(وتعتبر العالقة منخفضة كون 
من المتغير التابع وهي نسبة %) 7.9(المتغير المستقل تبلغ 

منخفضة، ويعود السبب إلى توفر كافة المعلومات المتعلقة 
إال أن هناك حاجة إلى التركيز على  بالوزارات األردنية

االستراتيجي، وخبراء المعلومات الالزمة لعمليات التخطيط 
  .ه المعلومات وتوظيفهاذفي تقدير ه

  
  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة )هـ

H0:  نقص  لمتغيرداللة إحصائية  وذ أثر وجديال
  .التخطيط االستراتيجيفي التكنولوجيا 

وأخيراً تم استخدام اختبار االنحدار البسيط ونجد من 
 T(أن قيمة  )12(رقم  الجدولمطالعتنا لنتائج الحاسوب في 

كما يالحظ  أكبر من قيمتها الجدولية،) 6.608= المحسوبة 
. (0.05)أقل من مستوى الداللة المعتمد  (SIG) ∝أن قيمة 

 H0وبناء على قاعدة القرار فإننا نرفض الفرضية العدمية 
داللة  يذ أثرد ووهذا يعني وج Haونقبل الفرضية البديلة 

التخطيط االستراتيجي في نقص التكنولوجيا  لمتغيرإحصائية 
كما أن نسبة %) R =40.7(وتعتبر العالقة منخفضة ألن 

من المتغير التابع، وهي نسبة %) 16.6(تغير المستقل تبلغ 
منخفضة، ويعود السبب إلى توفر الوسائل التكنولوجية 

لك انسجاماً مع ذالحديثة في الوزارات األردنية بشكل عام و
العامة للدولة نحو بناء مؤسسات عصرية، إال أن التوجهات 

هناك حاجة إلى مزيد من التركيز على التخطيط االستراتيجي 
لتحديث وتطوير الوسائل التكنولوجية المتعلقة به، باإلضافة 
إلى توفير الموارد البشرية عالية الكفاءة الستثمار وتشغيل 

  .ه التكنولوجياذه
  

  الثانية نتائج اختبار الفرضية الرئيسة
ال توجد فروق ذات دالله إحصائية في اتجاهات  -

العاملين نحو التخطيط االستراتيجي تعزى إلى المتغيرات 
الجنس، العمر، المؤهل : (الديمغرافية والوظيفية التالية

 ).العلمي، المستوى اإلداري، الخبرة العملية
  )13(الجدول رقم 

  للمتغيرات الديمغرافية والوظيفية) ANOVA )F-testنتائج اختبار التباين 
 H0  نتيجة الفرضية العدمية FSIG الجدوليةF المحسوبةF المتغير
  قبول 0.189 1.67 1.342  الجنس
 قبول 0.675 1.35 0.881  العمر

 قبول 0.734 1.43 0.821  المؤهل العلمي
 قبول 0.549 1.46 0.949  المستوى اإلداري
 قبول 0.926 1.32 0.668  الخبرة العملية

  
  نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى )أ

H0:  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات
  .العاملين نحو التخطيط االستراتيجي تعزى للجنس

ونجد من مطالعتنا لنتائج  ANOVAفقد تم استخدام اختبار 
= المحسوبة  F(أن قيمة  )13(رقم الحاسوب في الجدول 

 ∝كما ويالحظ أن قيمة  أقل من قيمتها الجدولية،) 1.342
(SIG)  على . (0.05)أكبر من مستوى الداللة المعتمد وبناء

ونرفض الفرضية  H0قاعدة القرار فإننا نقبل الفرضية العدمية 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية أنه ني وهذا يع Haالبديلة 

في اتجاهات العاملين نحو التخطيط االستراتيجي تعزى لجنس 
كور واإلناث جاءت متوافقة ذلك ألن اتجاهات الذالموظف، و

بمعنى أن جنس المدير ال يؤثر في طريقة أداء التخطيط 

  .وبالتالي ال توجد فروق. االستراتيجي
  
  الفرعية الثانيةنتائج اختبار الفرضية  -ب

H0:  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات
  .العاملين نحو التخطيط االستراتيجي تعزى لعمر الموظف

ونجد من  ONE WAY ANOVAكما تم استخدام اختبار 
 F(أن قيمة  )13(رقم مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول 

ويالحظ  كما أقل من قيمتها الجدولية،) 0.881= المحسوبة 
. (0.05)اكبر من مستوى الداللة المعتمد  (SIG) ∝أن قيمة 

 H0وبناء على قاعدة القرار فإننا نقبل الفرضية العدمية 
وهذا يعني أنه ال توجد فروق  Haونرفض الفرضية البديلة 

ذات داللة إحصائية في اتجاهات العاملين نحو التخطيط 
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ي أن اتجاهات ا يعنذاالستراتيجي تعزى لعمر الموظف، وه
العاملين جاءت متوافقة، بمعنى أن عمر الموظف ال يؤثر في 

  .عمليات التخطيط االستراتيجي
  
  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة )ج

H0:  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات
العاملين نحو التخطيط االستراتيجي تعزى للمؤهل العلمي 

  .للموظف
ونجد من مطالعتنا لنتائج  ANOVAتم استخدام اختبار 
= المحسوبة  F(أن قيمة  )13(رقم الحاسوب في الجدول 

 ∝كما ويالحظ أن قيمة أقل من قيمتها الجدولية، ) 0.821
(SIG)  على . (0.05)اكبر من مستوى الداللة المعتمد وبناء

رضية ونرفض الف H0قاعدة القرار فإننا نقبل الفرضية العدمية 
إذ انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  Haالبديلة 

اتجاهات العاملين نحو التخطيط االستراتيجي تعزى للمؤهل 
ا يعني أن اتجاهات العاملين جاءت ذالعلمي للموظف، وه

متوافقة، بمعنى أنه ال توجد فروق في إجابات العاملين 
ابعة والر) البكالوريوس(خصوصاً بين الفئتين الثالثة 

من مجموع عينة %) 98.2(اللتين تمثالن ) الدراسات العليا(
الدراسة حسب المؤهل العلمي كما هو موضح الجدول السابق 

ا مرده إلى اهتمام الوزارات األردنية بتعيين ذ، وه)13(رقم 
وي الشهادات الجامعية األولى على األقل خصوصاً فيما ذ

التخصصية، وفق يتعلق باألعمال التي تحتاج إلى الخبرات 
  .سلسلة من اإلجراءات لتطبيق مبدأ الجدارة والكفاءة

  
  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة -د

H0:  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات
العاملين نحو التخطيط االستراتيجي تعزى للمسمى الوظيفي 

  .للموظف

ونجد من ANOVA ONE WAYكذلك تم استخدام اختبار 
 F(أن قيمة  )13(رقم مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول 

كما ويالحظ  أقل من قيمتها الجدولية،) 0.949= المحسوبة 
 .(0.05)اكبر من مستوى الداللة المعتمد  (SIG) ∝أن قيمة 

 H0وبناء على قاعدة القرار فإننا نقبل الفرضية العدمية 
ي أنه ال توجد فروق وهذا يعن Haونرفض الفرضية البديلة 

ذات داللة إحصائية في اتجاهات العاملين نحو التخطيط 
ا يعني أن ذاالستراتيجي تعزى للمسمى الوظيفي للموظف، وه

اتجاهات العاملين جاءت متوافقة، أي أن اختالف المسمى 
الوظيفي ال يؤثر في طريقة إجابات المديرين نحو التخطيط 

  .االستراتيجي
  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة )هـ

H0:  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات
العاملين نحو التخطيط االستراتيجي تعزى للخبرة العملية 

  .للموظف
ونجد  ONE WAY ANOVAوأخيراً تم استخدام اختبار 

 أن قيمة) 13(رقم من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول 
)F  كما ويالحظ أقل من قيمتها الجدولية، )0.668= المحسوبة

. (0.05)اكبر من مستوى الداللة المعتمد  (SIG) ∝أن قيمة 
 H0وبناء على قاعدة القرار فإننا نقبل الفرضية العدمية 

وهذا يعني أنه ال توجد فروق  Haونرفض الفرضية البديلة 
ذات داللة إحصائية في اتجاهات العاملين نحو التخطيط 

ألن اتجاهات  ستراتيجي تعزى للخبرة العملية للموظف،اال
لك إلى الخبرات المتراكمة ذيعود والعاملين جاءت متوافقة، 

ه الخبرات ذالتي تتوفر لدى العاملين والتي يتم خاللها تبادل ه
على وجه ) العليا والوسطى(بين جميع المستويات اإلدارية 

التحديد خصوصاً عندما تكون الهياكل التنظيمية تسمح بسهولة 
االتصال وتبادل المعلومات بشكل يحد من وجود فروقات 

  .ات داللة إحصائيةذ
  )14(الجدول رقم 

  بين محاور مقياس العوامل المؤثرة في التخطيط االستراتيجي في الوزارات األردنيةمعامالت ارتباط بيرسون 

 متغيرات الدراسة
نقص الكفاءات
 البشرية

 نقص المعلومات قدم التشريعاتنقص التمويل
نقص 

 التكنولوجيا
 0.687* 0.788* 0.828* 0.763* 1 نقص الكفاءات البشرية

 0.656* 0.767* 0.806* 1 نقص التمويل
 0.731* 0.841* 1 قدم التشريعات

 0.725* 1 نقص المعلومات
 1 نقص التكنولوجيا

  %).95(العالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة *
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نتائج اختبار معامالت ) 14(نالحظ من خالل الجدول رقم 
نالحظ حيث ) متغيرات الدراسة(ارتباط بيرسون بين أبعاد 

وجود عالقات ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند 
بين تلك العوامل، مما يعني أن الزيادة ) 0.05=  ∝(مستوى 

سيؤثر إيجابياً على ) المتغيرات(في درجة توافر هذه العوامل 
  .التخطيط االستراتيجي

  
  جـالنتائ

  
  :أشارت الدراسة إلى النتائج التالية

أن استجابات أفراد عينة الدراسة أظهرت النتائج : أوالً
التخطيط االستراتيجي، حيث  واقع كانت إيجابية ومرتفعة نحو

) 4.23(بلغ المتوسط الحسابي لمتوسطات إجابات أفراد العينة 
  ).5(من 

في  التنظيمية العوامل أثر أظهرت النتائج أن: ثانياً

التخطيط االستراتيجي وفقاً إلجابات أفراد العينة جاءت حسب 
  ).15(قوة أثر العامل وأهميته كما يوضح الجدول رقم 

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة : ثالثاً
: إحصائية بين المتغيرات المستقلة التالية مجتمعة معاً ومنفردة

الكفاءات البشرية، التمويل، التشريعات، المعلومات، (
، )اتيجيالتخطيط االستر(وبين المتغير التابع ) التكنولوجيا

وهذا ما أظهره معامل ارتباط بيرسون بأن هناك عالقة 
ارتباطية طردية التأثير بين هذه المتغيرات زيادة ونقصاناً في 
تأثير كل منها في اآلخر وبالتالي تأثيرها منفردة ومجتمعة 

  .بنفس االتجاه على التخطيط االستراتيجي
أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة : رابعاً

حصائية في اتجاهات العاملين نحو التخطيط االستراتيجي إ
: تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية والوظيفية التالية

الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، الخبرة (
  ).العملية

  )15(جدول رقم ال
  يبين المتوسط الحسابي للعامل وقوة أثره وأهميته

  المرتبة واألهمية المتوسط الحسابي العامل
  أولى  )3.69(  التكنولوجيا
  ثانية  )3.54(  التشريعات
  ثالثة  )3.42(  المعلومات
  رابعة  )3.39(  التمويل

  خامسة  )3،37(  الكفاءات البشرية
  

  اتـالتوصي
  

  :في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يلي
العمل على استقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة : أوالً

  .بالتخطيط االستراتيجي الستثمارها في الوزارات األردنية
ضرورة رصد المخصصات المالية الالزمة : ثانياً

 .للتخطيط االستراتيجي

مراجعة كافة التشريعات اإلدارية المتعلقة بالتخطيط : ثالثاً
وتطويرها لتواكب كافة االستراتيجي بهدف تحديثها 

 .المتغيرات المعاصرة
تزويد الوزارات األردنية بكافة الوسائل : رابعاً

التكنولوجية الحديثة الالزمة للتخطيط االستراتيجي جنباً إلى 
 .جنب مع الكفاءات البشرية المناسبة
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The Effect of Organizational Factors on Strategic Planning in Jordanian Ministries:  

A Field Study 

 

Ribhi Al-Hasan and Amjad Al-Afeef* 

 

ABSTRACT 

This study aimed at identifying the effect of organizational factors on strategic planning in Jordanian ministries. 
These factors are: qualified human resources, financing, legislations, information, and technology. It targeted 
upper and middle managers to identify their attitude towards these factors and their effect on strategic planning. 
The research sample consisted of all managers (292). A questionnaire was distributed to them, and (277) were 
returned, out of which (222) or (76%) were suitable for statistical analysis. 
Appropriate statistical methods (F-test, T-test, One Way Anova, R², and Pearson's R) were used to analyze data 
and to test research hypotheses. Results of the study revealed high and positive attitudes of managers towards 
strategic planning, and significant effect of organizational factors as a whole and of each factor separately on 
strategic planning. The study recommended allocation of adequate funds, recruitment of qualified human 
resources, and updating of administrative legislation related to strategic planning. 

Keywords: Strategic Planning, Jordanian Ministers, Jordan. 
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