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 التخطيط االسرتاتيجيمنوذج مقرتح لنظام 

  

منهل عزيز محمود الخباز
(1)

 

 

إستهدفت الدراسه عرض وإختيار نموذج مقترح لنظام التخطيط اإلستراتجي. وقد تضمن النموذج : الملخص

متغيرات تصميم النظام والمتغيرات التنظيمية أومتغيرات محتوي النظام ومتغيرات تقييم فعالية النظام. وقد شملت 

واإلهتمام بالجوانب  ،واإلهتمام بالجوانب الداخلية ،التصميم سبعة متغيرات أساسية هي خصائص األهدافمتغيرات 

ودرجة مرونة الخطط. بينما  ،ودرجة المشاركة في التخطيط ،وفلسفة الرقابه ومدي شمولية التخطيط ،الخارجية

لمتاحة للتخطيط. وشملت متغيرات تقييم نظام والموارد ا ،شملت المتغيرات التنظيمية درجة الدعم والتأييد للتخطيط

والتنبؤ  ،وتحسين األداء في األجل الطويل ،التخطيط ستة معايير للتقييم هي تحسين األداء في األجل القصير

وتشير نتائج إختبار  ،ودرجة الرضا عن النظام ،والتفوق علي المنافسين ،وتجنب أو حل المشكالت ،بالمستقبل

قدرة النموذج علي التمييز بين نظم التخطيط الفعالية وغير الفعالية بالنسبة ألربعة معايير من نموذج الدراسة إلي 

بين المعايير الستة التي شملتها الدراسة. كما أوضحت النتائج إختالف األهمية النسبية لخصائص نظام التخطيط وفق 

 ة وكذالك العديد من الدراسات المستقبلية.لمعيار التقييم المستخدم وقد تم مناقشة دالالت ومحدوديات الدراسي

 
  ،ومتغيرات تقييم فعالية النظام ،المتغيرات التنظيمة ،متغيرات تصميم النظام ،التخطيط اإلستراتيجي: الكلمات المفتاحية

 

 

Proposed Model for Strategic Planning system 

 

Manhal Azeez Mohmoud ALkhabbaz 
 

Abstract: The aim of this study was to select and present a proposed model of strategic 

planning system .The model included system design variables, organizational Variables 

and evaluating the efficiency of the system variables. The design variables has included 

seven main variables namely, objective characteristics, internal factors, external factors 

control philosophy, the degree of participation in planning and degree of flexibility of 

plans. Organization variables included support of planning and available for it 

evaluating systems variables included six standards for evaluation namely, improving 

performance in short term. And long term, prediction of future, and avoidance of 

problems. Outdo competitors and satisfaction with system. The result of testing the 

study model indicated that the model is able to differentiate between effective and 

ineffective planning systems as regard to four standards of the six standards included in 

the significant difference of the planning system characteristics in relation to the 

evaluation standard used. At so inculcators and limits of the study was discussed in 

addition to proposed future studies. 

Key wards: strategic planning, system design variables, organizational variables, evaluating system 

efficiency variables. 
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                                                                                                      مقدمة
, وزيادة حددة المنافسدة, والتقددم التكنولدوجي الكبيدر, والتغيدر األعمالإن التغيرات السريعة في بيئة 

وقية أدت إلددي إهتمددام المنظمددات فددي هيكددل ومهددارات المددوارد البشددرية وتغييددر الظددروف االقتصددادية والسدد

بدرجة أكبر بالقضايا المتعلقة باإلستراتيجية والمنافسة. ولذالك فإن هناك إهتمام متزايد فدي األبحداا النظريدة 

والعملية بالعالقات بين اإلستراتيجية. التخطيط االسدتراتيجي والبيئدة واألداء التنظيمدي علدي سدبيل الم دال   

(Porter, 1980; Mintzberg Mctlugh, 1985; Higgins. 1991; Sim & Teoh, 1997).  وقدد

ظهرت مجموعة من الدراسات السابقة وجدود تدأرير إيجدابي للتخطديط االسدتراتجي علدي األداء التنظيمدي أي 

أن التخطدديط اإلسددتراتيجي يسددهم فددي تحسددين مسددتوي األداء التنظيمددي. بينمددا أظهددرت مجموعددة أخددري مددن 

ويمكن أن يرجع هذا التناقض في النتائج إلدي ضدع   (Kukalis,1991)بينهما  الدراسات عدم وجود عالقة

فدي منهجيدة بعدض الدراسدات السدابقة ألنهدا إعتمددت علدي إجدراء مقارندات عامدة بدين المنظمدات التدي لدديها 

تخطيط إستراتيجي رسمي وتلك التي لدي  لدديها تخطديط رسدمي , أو ألنهدا إعتمددت علدي إسدتخدام المعدايير 

كما قد يرجع التناقض في النتائج إلي بعض الدراسات السابقة لم تأخذ فدي  .ة فقط لقياس األداء التنظيميالمالي

 (.Kukalis,1991)الظروف المختلفة التي توجة كل منظمة. .الحسبان

وتتم ل الوظائ  األساسية للتخطيط اإلستراتيجي فدي إنتداج خطدط تنظيميدة متكاملدة و ويلدة األجدل 

المنظمة علي مدي الطويل في التكي  مع التغيدرات فدي البيئدة الخارجيدة بمدا يخددم األهدداف  وفي تنمية قدرة

 & Lorange, 1980; Lorange & Vancil, 1997 Kukalis, 1991, Oktemgil)التنظيميدة 

Greenly 1997). 

غيددر أن الدراسددات الحدي ددة قددد أضددافت أبعددادا جديدددة للوظددائ  والنتددائج المتوقعددة مددن التخطدديط 

 (Pfeiffer, Goodsten & Nolan 1994)اإلستراتيجي حيث يشير 

إلدي ان الدددور المتوقددع للتخطدديط اإلسددتراتيجي يمتددد مدن إعددداد رليددة للمسددتقبل إلددي محاولددة تشددكيل 

علي الظروف والبيئة الخارجية بما يخددم مصدالا المنظمدة. ويعندي ذلدك وصياغة المستقبل من خالل التأرير 

أن يسهم نظام التخطيط اإلستراتيجي بدور إيجابي ونشط في بناء مستقبل المنظمدة, بددال مدن اإلقتصدار علدي 

اإلسددهام فددي إعددداد المنظمددة لمواجهددة التغييددرات المسددتقبلية المتوقعدده. كمددا يمكددن أن يتوقددع أن يسددهم نظددام 

والددذي يعددرف بأنددة  Organizational Learning طدديط اإلسددتراتيجي فددي عمليددات الددتعلم التنظيمدديالتخ

 القدددرة علددي المحافظددة علددي وتحسددين األداء التنظيمددي بندداء علددي تددوفير المعلومددات وتكددوين الخبددرات.

(Hubed, 1991; Nevis, Di Belle & Gould, 1997)  وتتضدمن عمليدات الدتعلم التنظيمدي مراحدل

( المشدداركة فددي المعرفددة: 2تتضددمن المهددارات, والعالقددات والمعلومددات.  ( إمددتالك المعرفددة:1هددي:  محددددة

(اسدتغالل المعرفدة: االسدتفادة مدن المعرفدة فدي الظدروف الحاليدة وللبنداء 3إتاحة المعرفة ألعضداء المنظمدة. 

فدي جميدع المعلومدات ممكن أن يسهم نظام التخطيط االسدتراتيجي من الو .(Nevis et al. 1997)للمستقبل 

   .وتحويلها إلي معارف إتاحتها متوقعة في جميع مراحل التعلم التنظيمي

وتركز هذه الدارسدة علدي اسدتخدام منهجيدة تمكدن مدن التحديدد المتكامدل لخصدائص نظدام التخطديط 

التدالي فدإن اإلستراتيجي وعلي إستخدام معدايير متعددده لتقديم النظدام تشدمل المعدايير الماليدة وغيدر الماليدة. وب

الدراسدة تحداول معالجدة بعدض جواندب الضدع  فددي الدراسدات السدابقة والتدي اقتصدرت علدي مفهدوم بسدديط 

اإلستراتيجي, باستخدام عددد محددود مدن الخصدائص أوباالعتمداد علدي المعدايير الماليدة فقدط لتقدديم  للتخطيط

التخطديط اإلسددتراتيجي الفعالددة,  النظدام. وتكتسددب الدراسدة أهميتهددا مددن أهميدة اإلسددهامات المتوقعدة مددن نظددم

والتي تشمل إعداد الخطط الطويلة األجل, وزيدادة قددرة المنظمدة علدي التكيد  مدع البيئدة الخارجيدة, وتمكدين 

المنظمة من تشكيل المستقبل من خالل التأرير الفعال علي البيئة الخارجيدة وتنميدة قددرة المنظمدة علدي الدتعلم 

األهدداف التنظيميدة وتطدوير األداء. كمدا أن الدارسدة قدد تسدهم فدي توجيده وتؤدي هذه االسهامات إلي تحقيدق 

 مجهودات تصميم نظم التخطيط اإلستراتيجي من خالل التحديد المتكامل لخصائص هذه النظم.

 أهداف الدراسة:
تقددددديم نمددددوذج لنظددددام التخطدددديط اإلسددددتراتيجي يعتمددددد علددددي نتددددائج الدراسددددات السددددابقة فددددي  -1

اإلسددددتراتيجية والتخطدددديط اإلسدددتراتيجي بحيددددث يشددددمل النمدددوذج الخصددددائص الهامددددة مجددداالت 

 لهذا النظام.
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اختبدددار قددددرة النمدددوذج علدددي التمييدددز بدددين نظدددم التخطددديط اإلسدددتراتيجي الفعالدددة وغيدددر الفعالدددة  -2

 من خالل إستخدام النموذج في إجراء دراسة مقارنة هذه النظم.

 

 نموذج نظام التخطيط االستراتيجي

يتضمن النموذج المقترح لنظام التخطيط اإلستراتيجي متغيرات خاصة بتصميم النظام, 

ومتغيرات  Conterxual Variablesومتغيرات خاصة بالعوامل التنظيمية أو متغيرات المحتوي 

تقييم فعالية النظام. وسوف تناقش فيما يلي هذه المتغيرات وكذلك نوضا التأييد الذي تتمتع به هذه 

( درجة 2خصائص األهداف. ( 1 رات في دراسات اإلستراتيجية. وتشمل متغيرات التصميم:المتغي

( درجة اإلهتمام بالجوانب 3اإلهتمام بالجوانب الداخلية )البيئة الداخلية للمنظمة( عند التخطيط. 

ة ( مدي شمولي5( فلسفة الرقابة علي الخطط. 4الخارجية )البيئة الخارجة للمنظمة( عند التخطيط. 

 ( درجة مرونة الخطط.7( درجة المشاركة في التخطيط. 6التخطيط. 

حجم ، ودرجة الدعم والتأييد للتخطيط ات التنظيمية أو متغيرات المحتويوتشمل المتغير

 الموارد المتاحة للتخطيط.

، تحسين األداء في األجل القصير ستراتيجيوتشمل متغيرات تقييم نظام التخطيط اإل  

اإلسهام في التفوق ، وتجنب أحل المشكالت، ولتنبؤ بالمستقبل، وافي األجل الطويلتحسين األداء و

 درجة الرضا عن النظام.، وعلي المنافسين

 متغيرات تصميم نظام التخطيط االستراتيجي

 .King)وتشمل خصائص األهداف درجة مناسبة ووضوح األهداف  خصائص االهداف: (1

1983; Reid,1992, Blasoneier& Brone, 1990)   وتوافر مجموعة جيدة من المقايي

 ,Russel, 1997; Stenzal)لتحديد درجة التقدم في تحقيق األهداف, واالتفاق علي تطبيقها 

1997; Simons & Davila, 1998 وتوصي هذه األهداف لجميع أعضاء المنظمة )

  (Atkinson& MeFringell; O'Brien,1997)ومحاولة تحقيق األتفاق عليها 

يشمل اإلهتمام بالجوانب الداخلية مراعاة الخصائص والقدرات تمام بالجوانب الداخلية: االه (2

واإلمكانيات الخاصة بالبيئة الداخلية للمنظمة وذللك لتحديد نقا  القوة والضع  في المنظمة 

وإلعداد  .(David, 1997)وذلك إلستفادة من جوانب القوة أو تحديد من جوانب الضع  

ابة بطريقة مناسبة للتحديدات من البيئة الخارجة للمنظمة, ولتحقيق مستوي المنظمة لإلستج

 (Kohli&Jaworski, 1990; Narver& Slater, 1990)مناسب في التكي  مع هذه البيئة 

وضمان توافر االتساق الداخلي بين الوظائ  والوحدات التنظيمية لتحقيق مستويات األداء 

ولتشجيع التعلم التنظيمي  (Kukalis 1989)التنظيمي المرغوب 

(Kaplan&Norton1997).  

تشير مراجعات الدراسات في مجال اإلستراتيجية إلي أهمية  االهتمام بالجوانب الخارجية: (3

دراسة البيئة الخارجية للمنظمة وذلك لتحقيق التنظيمي مع هذه البيئة ولالستفادة من الفرص 

هتمام المالئم بالعمالء حتي تحقق المنظمة المتاحة وتجنب المخا ر والتهديدات ولتحقيق اال

 ,Porter, 1980; Mintzberg & Miller, 1982; Grant أهدافها )علي سبيل الم ال

1991; Veliyath Shortell, 1993, David & Shortell, 1997; Kaplan & 

Norton, 1997; Sim & Teoh, 1997)  

يجة حدي ا بدراسة العالقة بين اإلستراتيجية إهتمت الدراسات في مجال اإلسترات فلسفة الرقابة: (4

وقد شملت خصائص النظام الرقابي  (Sim &Teoh, 1997)والرقابة )متابعة تنفيذ الخطط( 

الفلسفة األساسية من حيث التركيز علي تحسين األداء في مقابل التركيز علي تحديد األخطاء. 
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درجة شمولية الرقابة. وبصفة كما شملت خصائص خاصة بمعدالت إنتاج تقارير المتابعة و

 ,Simons)عامة تشير نتائج هذه الدراسات إلي أهمية العالقة بين اإلستراتيجية وبين الرقابة 

1987.1990, Sim & Teoh, 1997)  

أكدت العديد من الدراسات علي أهمية شمولية وتكامل التخطيط علي  مدي شمولية التخطيط: (5

وقد أو  (Ramanujam et al. 1986; a,b simons, 1987)مستوي الوظائ  المختلفة 

أهمية أن يشمل التخطيط الجوانب المالية , والتخطيط  Sim & Teoh (1997)ضحت دراسة 

لخدمة العمالء, والتخطيط للعمليات الداخلية, والتخطيط للنمو والتخطيط للتعلم التنظيمي. كما 

انب المالية, والتخطيط لخدمة أهمية أن يشمل التخطيط الجو Schien (1996)أوضحت دراسة 

العمالء, والتخطيط للعمليات الداخلية, والتخطيط للنمو والتخطيط للتعلم التنظيمي. كما أوضحت 

أهمية التخطيط في مجال ال قافات المختلفة داخل المنظمة والتي  Schien (1996)دراسة 

ألعمال( وال قافة الهندسية )وهي حدها ب قافة التنفيذ )وهي ال قافة الخاصة بالقائمين علي تنفيذ ا

ال قافة الخاصة بالمسئولين عن استخدام تكنولوجيا المنظمة( وال قافة الهندسية )وهي ال قافة 

الخاصة بالمسئولين عن إستخدام تكنولوجيا المنظمة( وال قافة اإلدارية )وهي ال قافة الخاصة 

 قافة اإلدارية )وهي ال قافة الخاصة بالجهاز بالمسئولين عن إستخدام تكنولوجيا المنظمة( وال

بالجهاز اإلداري للمنظمة والتي تشمل في إ ارتها اإلهتمام بعناصر البيئة الخارجية للمنظمة(. 

في دراسة علي أهمية التكامل بين ال قافات وأهمية تنمية التعلم المشترك فيما  Schienوقد أكد 

التأكيد علي المشاركة لكل أعضاء المنظمة إهتمت الدراسات في مجال اإلستراتيجية بو بينها.

في إعداد الخطط اإلستراتيجية, بما يساعد علي التزام أعضاء المنظمة بالتنفيذ الفعال لهذه 

.  (Edgley, 1990;chakravarthy, 1997; Atkinson& Mcgrindell,1997)الخطط 

ان المشاركة في إعداد كما إهتمت الدراسات في مجال اإلستراتيجية بتحديد أساليب فعالة بضم

  .(Purser & Cibana, 1997)الخطط لضمان إسهام كل أعضاء المنظمة في ذللك 

أكدت العديد من الدراسات في مجال اإلستراتيجية علي أهمية مرونة  درجة مرونة الخطط: (6

الخطط من حيث وجود بدائل إستراتيجية وإمكانية تعديل الخطط حتي يمكن للمنظمة التكي  مع 

يرات. واألحداا غير المتوقعة وللتعامل الناجا مع الدرجة العالية من عدم التأكيد في التغ

 Remanujam etal. 1986 a,b ; Edhley, 1990)البيئات الخارجية للمنظمات 

Blasmeier & Borne,. 1995; David, 1997) 

 المتغيرات التنظيمية أو متغيرات المحتوي لنظام التخطيط االستراتيجي:

تؤرر درجة اإلهتمام بالتخطيط علي درجة فعالية نظام التخطيط  الدعم والتأييد للتخطيط: درجة (1

 ,King, 1983; Ramanujam etal. 1986 a,b; Veliyath & shortell)اإلستراتيجي. 

ولذلك يمكن أن نتوقع أن يتم تصميم التخطيط الفعالة في المنظمات التي تهتم  .(1993

 بالتخطيط.

أوضحت الدراسات في مجال اإلستراتيجية أهمية توافر الموارد  حة للتخطيط:الموارد المتا (2

الالزمة للتخطيط من حيث المخصصات المالية واألفراد المتخصصين والوقت الذي تخصصه 

اإلدارة العليا والمديرون التنفيذيون للمشاركة في التخطيط بالنسبة لتحقيق الفعالية لنظم التخطيط 

 & Kinh, 1983: Ramaunujam etal. 1986 (a.b); Veliyath)اإلستراتيجي 

shortell, 1993).  ى.خصائص والمحتوال 1ويلخص الجدول رقم 

 متغيرات تقييم فعالية نظام التصميم االستراتيجي.
يتضدمن النمددوذج المقتددرح سدتة متغيددرات فعاليددة لتقيدديم فعاليدة نظددام التخطدديط اإلسددتراتيجي. 

ويمكددن تصددني  هددذه التغيددرات إلددي رالرددة مجموعددات مددن المتغيددرات. تتم ددل المجموعددة األولددي فددي 

المتغيرات المرتبطة بتحقيق األهداف وهي تشمل تحسدين األداء فدي األجدل القصدير, وتحسدين األداء 

جدل الطويدل والتنبدؤ بالمسدتقبل, وتجنددب أو حدل المشدكالت. وتشدمل المجموعدة ال انيدة متغيددرا فدي األ
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واحدا هو درجة إسهام نظام التخطيط اإلستراتيجي في التفوق علي المنافسين وهي مجموعدة تعكد  

 األداء النسبي أو المقارن للمنظمة, فقد تحقق المنظمة أهدافها ومع ذلك

 خطيط اإلستراتيجي.(. خصائص نظام الت1جدول)

 الدراسات السابقة المؤيدة الوصف المتغيرات

 متغيرات التعميم

خصائص  -1

 األهداف

واضحة كمية متفق عليها كاساس 

 للتقييم

King(1983)Blasmeier& Brone (1990) 

Reid (1992) Russell(1997) Stenzel& 

stenzel (1997) Atinson& McGrindell 

(1997) 

االهتام بالجوانب -2

 الداخلية 

تحديد نقا  الضع  والقوة االتساق 

 الداخلي ومراعاة أمكانيات المنظمة

Kukalis (1989) Kohli& jaworski 

(1990) Narver& slater (1990) David 

(1997) Kaplan& Norton (1997) 

ااالهتمام بالجوانب -3

 الخارجية

تحديد الفرص والمخا ر االهتمام 

 بالعمالء التكي  التنظيمي

Porter(1980) Mintzberg& 

McHugh(1985) Miller (1987) Grant 

(1991) David (1997) Veliyath& 

Shirtell (1993) Kaplan & Norton 

(1997) 

درة التركيو علي تحسين األداء في  فلسفة الرقابة  -4

 مقابل التركيز علي كش  األخطاء 

Simons (1987, 1990) Sim & Teoh 

(1997)  

مدي شمولية  -5

 التخطيط

شمول وتكامل التخطيط علي 

 مستةي وظائ  المنظمة 

Rananujam etal (1986, a,b) Simons 

(1987) Schien (1996) Sim & Teoh 

(1997) 

درجة المشاركة  -6

 في التخطيط

إتاحة الفرصة ألعضاء المنظمة 

لمعرفة ما يجرى والتأرير علي 

 الخطط 

Edhley (1990) Chakravarthy (197) 

Atknson &MCGrindell(1997) 

المتغيرات التنظيمية 

)متغيرات المحتوي( 

درجة الدعم  -1

 والتأييد لتخطط

 King (1983) Ramanujam etal درجة االهتمام بأنشطة ال تخطط

(1986,a,b) 

الموارد المتاحة  -1

 لتخطط

حجم الموارد المتاحة من 

مخصصات أفراد والوقت الذي 

تخصصه االدارة العليا وكذللك 

الوقت الذي يخصصه والمديرين 

 التنفيذيين 

King (1983) Ramanujam etal. (1986, 

ab) 

 

 عينة الدراسة:
استهدفت الدراسة الحصول علي بيانات عن نظم التخطيط االستراتيجي للمنظمات الصغيرة 

كز الدراسة علي نظام التخطديط تالعراق. وتر جمهورية  فيوايضا كبيرة الحجم  والمتوسطة الحجم 

االستراتيجي علي مسدتوي المنظمدة ككدل بالشدركات مدن خدالل الزيدارات أو مدن خدالل مم لدين عدن 

 .وأيضا توزيع إستمارات إستبيان البرنامج التدريبية التي شارك في تنفيذها الباحث الشركات في

 

 حدود الدراسة:
وايضدا منظمددات كبيددرة الحجددم  شدملت عينددة الدراسددة منظمدات متوسددطة أو صددغيرة الحجددم 

وبالتالي فإن النتائج التي تم التوصل إليها يمكن تعميمها بحذر علي هدذه المنظمدات الكبيدرة عنهدا فدي 

لقيدداس فعاليددة  Perceptualالمنظمددات الصددغيرة والمتوسددطة. اسددتخدمت الدراسددة مقددايي  إدراكيددة 

عيندة. تدم نظم التخطيط االستراتيجي أي أن مسدتوي الفعاليدة تحددد بنداء علدي رليدة وتقيديم مفدردات ال

قياس متغيرات التصميم والمحتوي وكذلك متغيرات الفعالية في نف  الفترة الزمنية وبالتالي ال يمكن 
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. حيث تطلب تلك العالقات اسدتخدام تصدميم للدراسدة Causal relationshipsاستنتاج عالقات سببيه 

يدة بدين قيداس حيدث يسدما فدي تصدميم بمدرور فتدرة زمن longitudinal studyعلي فتدرات متعدددة 

 متغيرات التصميم والمحتوي من ناحية وبين متغيرات الفاعلية حتي يمكن استنتاج السببية.

 

 التحليل االحصائي ونتائج الدراسة
يتنددداول هدددذا الجدددزء عدددرض للتحليدددل ونتدددائج الدراسدددة فهدددو يتضدددمن اإلحصددداء الوصدددفي 

م وتحليددل ال بددات واختبددارات لخصددائص نظددام التخطدديط االسددتراتيجي, ولمعددايير تقيدديم فعاليددة النظددا

اإلحصددداء  SPSSفددروض الدراسددة تددم إجدددراء التحليددل االحصددائي باسدددتخدام الحزمددة اإلحصددائية 

المتوسددطات واالنحددراف المعيدداري ومعددامالت  2الوصددفي ومعددامالت ال بددات: يوضددا الجدددول رقددم 

ال بات لمتغيرات التصميم والمتغيرات التنظيميدة لنظدام التخطديط االسدتراتيجي. كمدا يوضدا الجددول 

 نف  المعلومات عن التغيرات تقييم فعالية نظام التخطيطي االستراتيجي. 3رقم 

ومعامالت االرتباط لمتغيرات التصميم االنحرافات المعيارية. ومعامالت الثبات  .المتوسطات: 2جدول 

 والمتغيرات لنظام التخطيط االستراتيجي.
 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 االنحراف المتوسط المتغيرات

              1.1 3.7 أهداف واضحة-1

             .24 1.0 3.2 أهداف كمية-2

األهداف أساس -3

 للرقابة

3.7 1.0 30. 22.            

األهداف أساس -4

 التقييم

3.4 1.0 24. 34. 35.           

         .(65) .71 .69 .65 .67 0.7 3.5 مجمع األهداف-5

االهتمام -6

 بالجوانب الداخلية

3.6 .9 27. 26. 36. 36. 46. (78).        

االهتمام -7

بالجوانب 

 الخارجية

3.3 0.9 26. 49. 32. 36. 52. 34. (74).       

.لسفة 42ف-8
 الرقابة

3.9 1.1 23. 31. 36. 26. 42. 31. 35. (63).      

مدي شمالية -9

 التخطيط

3.5 0.9 32. 29. 32. 21. 42. 42. 33. 43. (68).     

درجة -10

 المشاركة

3.2 1.3 26. 22. 30. 28. 39. 40. 35. 34. 38. (80).    

   .(68) .41 .43 .37 .41 .36 .53 .42 .38 .37 .27 1.0 3.7 مرونة الخطط11

  .(82) م غ.13 .17 .43 غ م.16 .22 .22 .26 .21 12)ب( .16 .22 2.3 3.3 الدعم للتخطيط-12

الموارد -13

 المتاحة للتخطيط

3.3 0.9 33. 26. 22. 28. 40. 34. 37. 24. 16. 20. 20. 27. (72). 

 ماعدا اإلشارة لغير ذللك.أو اقل P.=01معامالت االرتبا  معنوية عند مستوي جميع  )أ(

 )ب( يعني االرتبا  غير معنوي.

 )ج( األرقام بين القوسين هي معامال ال بات كرونباخ ألفا لمتغيرات التصميم والمتغيرات التنظيمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التخطيط المتوسطات, اإلنحرافات المعيارية, ومعامالت ال بات ومعامالت االرتبا  لمتغيرات تقييم نظام : 3جدول

 االستراتيجي
 6 5 4 3 2 1 االنحراف المتوسط المتغيرات
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         تحقيق األهداف 

      .(56))ح( 1.0 3.1 تحسيت األداء في األجل القصير -1

-)ب( 1.0 3.6 تحسين األداء في األجل الطويل-2
 11 (76).     

    .(72) .22 .14 1.1 3.2 التنبؤ بالمستقبل -3

   .(65) .22 .26 .23 0.8 3.8 المشكالتتجنب أو حل -4

 األداء النسبي

 التفوق علي المنافسين-5

3.6 1.1 -07. 25. 18. 19. (73).  

 الرضا عن النظام
 درجة الرضا عن النظام-6

3.9 0.7 13. 20. 07. 20. 23. (76). 

 .0.05ى عامالت االرتبا  معنوية عند مستوأ( كل م

 ب( ع م يعني االرتبا  غير معنوي. 

 ج( األرقام بين القوسين هي معامالت ال بات كرونباخ الفا لمتغيرات تقييم نظام التخطيط االستراتيجي.

 0.76_0.65وتتمتع المؤشرات المختلفة لمتغيرات الفعالية بمعامالت ربات مقبولة حيث تراوحت هذه المعامالت بين 

 

 إختبارات الفروض

 اختبار الفرض األول:-1

يشددير الفددرض األول للدراسددة إلددي وجددود إختالفددات معنويددة فددي خصددائص نظددام التخطدديط 

اإلسددتراتيجي بددين نظددم التخطدديط الفعالددة ونظددم التخطدديط غيددر الفعالددة. وقددد اختددار الباحددث إسددتخدام 

التخطديط إلختيار االختالفات في خصدائص نظدام  Discriminant analysisأسلوب تحليل التمايز 

اإلستراتيجي بين النظم لفعال وغير الفعالة وذلك ألن هذا األسلوب ال تتأرر نتائجده بوجدود معدامالت 

إرتبدا  معنويددة متوسددطة الحجددم بددين متغيددرات التصددميم ومتغيددرات المحتددوي بعكدد  أسددلوب تحليددل 

احددث وقددد عددزز اختيددار الب (Ramanujam etal. 1986,b)اإلنحدددار الددذي تتددأرر نتائجدده بددذلك 

ألسلوب تحليل التمايز أن أحد االهداف األساسية للدراسة الحالية هوه اختيار قددرة النمدوذج المقتدرح 

لنظام التخطيط علي التمييز بين النظم التدي تختلد  فدي مسدتوي فعاليتهدا , أي أن، التركيدز هدو علدي 

لوب األم دل فدي حالدة التمييدز ولدي  التنبدؤ. وبطبيعدة الحدال فدأن أسدلوب تحليدل اإلنحددار يعتبدر األسد

التركيز علي التنبؤ أي في حالة التركيز علي قدرة خصائص نظام التخطيط اإلستراتيجي علي التنبؤ 

بمستويات الفعالية للنظام وفقدا لمعدايير التقيديم المختلفدة. وقدد تدم تحديدد مسدتوي فعاليدة نظدم التخطديط 

ت المنظمدددات التدددي تتفدددوق وأعتبدددر Medianاالسدددتراتيجي بنددداء علدددي حسددداب الوسددديط الحسدددابي 

متوسطاتها علي الوسيط هي المنظمات الفعالية, وكذلك إعتبرت المنظمات التي تقل متوسدطاتها عدن 

الوسيط هي المنظمات غير الفعالة وذلك بالنسبة لكل متغير من متغيرات تقييم فعالية النظدام. وقدد تدم 

غيدرات تقيديم الفعاليدة. وقدد شدمل كدل تطبيق نموذج تحليل التمايز ست مرات, مره لكل متغيدر مدن مت

نموذج ال الرة عشر متغيرا مدن متغيدرات التصدميم ومتغيدرات المحتدوي )النمدوذج األساسدي يحتدوي 

علدددي سدددبعة متغيدددرات تصدددميم ومتغيدددرين تنظيمدددين, إلدددي أن متغيدددر التصدددميم المدددرتبط بخصدددائص 

رات رالردة عشدر متغيدر كمدا هدو األهداف قد تم تقسيمة إلي أربعه متغيدرات وبالتدالي بلدد عددد المتغيد

(. وقددد أوضددحت نتددائج تحاليددل التمددايز أن، دالددة التمييددز كانددت معنويددة 2موضددا فددي جدددول رقددم )

 بالنسبة ألربعة متغيرات تقييم لفعالة نظام التخطيط االستراتيجي علي النحو التالي:

  Wilks lambda=0.86 دالدددة التمييدددز: تحسدددين األداء فدددي األجدددل القصدددير كاندددت قيمدددة -1

 P=0.0001وهي معنوية عند مستوي 

 Wilks Lambda=0.95دالدددة التمييددددز: تحسددددين األداء فددددي األجددددل الطويددددل كانددددت قيمددددة  -2

 p=0.047وهي معنوية عند مستوي 

وهدددي غيدددر معنويددددة  wilks lambda=0.98دالدددة التمييدددز: التنبدددؤ بالمسدددتقبل كاندددت قيمددددة -3

0.13=P 
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وهددددي  Wilks lambda= 0.91ة دالددددة التمييددددز: تجنددددب أو حددددل المشددددكالت كانددددت قيمدددد -4

 p=0.001معنوية عند مستوي

وهدددي غيدددر  Wilks lambda= 0.98دالدددة التمييدددز: التفدددوق علدددي المنافسدددين كاندددت قيمدددة  -5

 p=0.16معنوية 

وهدددي  wilks lambda = 0.97دالدددة التمييدددز درجدددة الرضدددا عدددن النظدددام كاندددت قيمدددة  -6

ومددن رددم فأندده يمكددن القددول بددأن النمددوذج المقتددرح نجددا فددي  p=0.008معنويددة عنددد مسددتوي 

التمييددز بددين الددنظم الفعالددة وغيدددر الفعالددة بالنسددبة ألربعددة مدددن متغيددرات تقيدديم الفعاليددة, وهدددي 

تحسددددين األداء فددددي األجدددددل القصددددير , تحسدددددين األداء فددددي االجددددل الطويدددددل, تجنددددب أوحدددددل 

ج فددي التمييددز بددين الددنظم الفعالدددة المشددكالت, ودرجددة الرضددا عددن النظددام. بينمددا فشددل النمددوذ

وغيددددر الفعالدددددة بالنسددددبة لمتغيدددددرات التقيددددديم التنبددددؤ بالمسدددددتقبل , والتفددددوق علدددددي المنافسدددددين. 

( تفاصدددديل عددددن نتدددائج تحليددددل التمددددايز تشددددمل حجددددم المجموعددددات 4ويوضدددا الجدددددول رقددددم )

علدددي للدددنظم الفعالدددة وغيدددر الفعالدددة )عددددد المفدددردات للمستقصدددي مدددنهم( وقددددرة دالدددة التمييدددز 

 التصني  الصحيا للمفردات ومعامالت التمييز النمطية المعنوية لدالة التمييز.
 4جدول

نتائج تحليل التمايز لنظم التخطيط االستراتيجي الفعالة والغير فعالة باستخدام متغيرات التصميم: تحقيق 

 األهداف , واألداء النسبي , ودرجة الرضا عن النظام
 تحقيق األهداف سبياألداء الن النظام الرضا عن

درجة الرضا عن  المعايير

 النظام

التفوق علي 

 المنافسين

تجنب أو حل 

 المشكالت

التنبؤ 

 بالمستقبل

تحسين األداء في 

 األجل الطويل

تحسين األداء في 

 األجل القصير

 حجم المجموعات 

 : النظم غير الفعالة 1مجموعه 120 93 125 73 91 84

 : النظم الفعالة 2مجموعة 87 114 82 134 116 123

 النسبة المئوية للتصني  

 الصحيا لدالة التميز

 1مجموعة  65.8 64.2 55.6 60.0 56.4 54.5

 2مجموعة  66.7 62.6 48.2 62.8 57.0 58.9

  الكلي 666.2 63.3 52.8 61.8 56.7 57.1

 المعامالت النمطية لدالة التمييز      

 أهداف واضحة-1    .29  

 أهداف كمية-2 .47    .77- 

 األهداف أساس للرقابة-3  .45    

 األهداف أساس التقييم-4  .42    

 مجمع األهداف-5 .63     

 االهتمام بالجوانب الداخلية-6    .40  1.0

 االهتمام بالجوانب الخارجية-7 .27- .61    

 فلسفة الرقابة-8 .59-   .55  

 شمالية التخطيطمدي -9 .35-   .36  

 درجة المشاركة-10 .28     

 مرونة الخطط11 .29 .98    

 الدعم للتخطيط-12     .78 

 الموارد المتاحة للتخطيط-13 .49 .37  .71  

 

إلددي أن خصددائص تصددميم والخصددائص التنظيميددة لنظددام  4وتشددر مراجعددة الجدددول رقددم 

% 66.2%_ 52.8التخطديط اإلسددتراتيجي قددادرة علددي تحقيددق نسددبة مئويددة للتصددني  الصددحيا بددين 

)النسبة المئوية للتصني  الصحيا _الكلدي(. ويالحدت تفدوق هدذه النسدبة للمتغيدرات التدي تتمتدع بدالدة 

% حيث بلغدت نسدبة التصدني  الصدحيا 50ب الصدفة والتي تقرب من حولي تمييز معنوي علي نس

%, ولمعيدار تحسدين األداء فدي األجدل الطويدل 33.2الكلية لمعيار تحسين األداء فدي األجدل القصدير 
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%. 58.1%, ولمعيددار درجدة الرضدا عدن النظددام 63.8%, ولمعيدار تجندب أو حدل المشدكالت 63.3

ز النمطية المعنوية لدالة التميز لكل معيار من معدايير تقيديم فعالدة كما يوضا الجدول معامالت التميي

النظام. حيث توضا النتائج أن هناك رمانية متغيرات معنوية في دالة التمييز الخاصة بتحسدين األداء 

فددي االجددل الطويددل وخمسددة متغيددرات معنويددة فددي دالددة التمييددز الخاصددة بتجنددب أو حددل المشددكالت 

 التمييز الخاص بدرجة الرضا عن النظام. ومتغير واحد في دالة

وتشددير هددذه النتددائج فددي مجملهددا إلددي الصددحة الجزئيددة للفددرض األول للدراسددة حيددث نجحددت 

خصائص نظام التخطيط اإلسدتراتيجي فدي التمييدز بنجداح بدين نظدم التخطديط الفعاليدة وغيدر الفعاليدة 

ي مدن مسدتوي نسدبة الصددفة( بالنسدبة )دالة التمييز معنويدة , والنسدبة الكليدة للتصدني  الصدحيا أعلد

 ألربعة من سته متغيرات فعالية نظام التخطيط االستراتيجي.

 

 اختبار الفرض الثاني: -2

يشدير الفددرض ال دداني للدراسددة إلددي إخددتالف فدي األهميددة النسددبية لخصددائص نظددام التخطدديط 

اإلسدتراتيجي. توضدا النتدائج فدي اإلستراتيجي بالنسبة لكل متغير من متغيرات تقييم فعالية التخطيط 

أن معامالت التمييز النمطية المعنوية لدالة التميز تختل  باختالف معيار التقيديم. حيدث  4جدول رقم 

كاندت معدامالت التمييدز النمطيدة المعنويدة لدالدة التمييدز تختلد  بداختالف معيدار التقيديم. حيدث كاندت 

يددار تحسددين األداء فددي األجددل القصددير هددي : أهددداف معددامالت التمييددز النمطيددة المعنويددة بالنسددبة لمع

كميدة معدامالت التمييددز. ومجمدع األهدداف, واإلهتمددام بالجواندب الخارجيدة , وفلسددفة الرقابدة, ومدددي 

شمولية التخطيط, ودرجة المشداركة, ومروندة الخطدط والمدوارد المتاحدة للتخطديط بينمدا كاندت نفد  

ي األجدل الطويدل هدي األهدداف أسداس للرقابدة, واألهدداف المعامالت بالنسبة لمعيار تحسين األداء فد

أساسي للتقييم واإلهتمام بالجوانب الخارجيدة, ومروندة الخطدط, والمدوارد المتاحدة للتخطديط, وكاندت 

المعددامالت بالنسددبة لمعيددار تجنددب أو حددل المشددكالت هددي : أهددداف واضددحة واالهتمددام بالجوانددب 

لتخطديط والمدوارد المتاحدة للتخطديط بينمدا كاندت المعدامالت الداخلية وفلسفة الرقابة ومددي شدمولية ا

لمعيار درجدة الرضدا عدن النظدام هدي االهتمدام بالجواندب الداخليدة فقدط كاندت هنداك أيضدا معدامالت 

معنوية بالنسبة لمعايير التنبؤ بالمستقبل والتفوق علي المنافسين ولكدن لدم يدتم التعليدق عليهدا الن دالدة 

 تكن معنويه.التمييز لكل منهما لم 

( األهميدة النسددبية لكدل متغيددر مدن متغيددرات التصدميم والمتغيددرات 5ويوضدا الجددول رقددم )

التنظيميدددة )رالردددة عشدددر متغيدددرا( بالنسدددبة لكدددل معيدددار مدددن معدددايير تقيددديم فعاليدددة نظدددام التخطددديط 

 االسددتراتيجي. وقددد تددم تحديددد ترتيددب هددذه المتغيددرات وفقددا لمعددامالت اإلرتبددا  بددين كددل متغيددر مددن

متغيرات التصميم ومدن المتغيدرات التنظيميدة وبدين دالدة التمييدز. وتشدير مراجعدة النتدائج فدي جددول 

إلي إختالفات واضحة فدي األهميدة النسدبية لمتغيدرات التصدميم والمتغيدرات التنظيميدة بالنسدبة  5رقم

 لكل متغير من متغيرات التقييم ويمكن تلخيص هذه االختالفات علي النحو التالي:

سبة لمعيار تحسين األداء في األجل القصير كانت أهم أربعة متغيرات تميز النظم الفعالة بالن -1

عددن الددنظم غيددر الفعالددة هددي مجمددع االهددداف. وأهددداف كميددة والمددوارد المتاحددة للتخطدديط, 

 واألهداف أساس للتقييم.

م الفعالدة بالنسبة لمعيار تحسين األداء في األجل لطويل كانت أهم أربعة متغيرات تميدز الدنظ -2

عدددن الدددنظم غيدددر فعالدددة للتخطددديط هدددي مروندددة الخطدددط, واالهتمدددام بالجواندددب الخارجيدددة , 

 واالهداف اساس للرقابة , ومجمع األهداف.

بالنسبة لمعيار تجنب أو حدل المشدكالت كاندت أهدم أربعدة متغيدرات تميدز الدنظم الفعالدة عدن  -3

وفلسدددفة الرقابدددة واالهتمدددام الدددنظم غيدددر الفعالدددة للتخطددديط هدددي المدددوارد المتاحدددة للتخددديط , 

 بالجوانب الداخلية واالهتمام بالجوانب الخارجية.
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بالنسبة لمعيار درجة الرضا عن النظدام كاندت أهدم أربعدة متغيدرات تميدز الدنظم الفعالدة عدن  -4

النظم غير الفعالة لتخطيط هي االهتمام بالجوانب الداخليدة ومجمدع األهدداف ومددي شدمولية 

 كة.التخطيط , ودرجة المشار

وتشير هدذه النتدائج فدي مجملهدا إلدي صدحة الفدرض ال داني للدراسدة , حيدث إختلفدت األهميدة 

 النسبية لخصائص نظام التخطيط اإلستراتيجي بالنسبة للمعايير المختلفة لتقيم فعالية النظام.

النسبة لكل الترتيب النسبي لمتغيرات التصميم والمتغيرات التنظيمية النظم التخطيط االستراتيجي ب: 5جدول

 متغير من متغيرات التقييم
اهداف  تحقيق االهداف

 واضحة

اهداف 

 كمية

األهداف 

أساس 

 للرقابة

االهداف 

أساس 

 للتقييم

مجمع 

 االهداف

االهتمام 

بالجوانب 

 الداخلية

االهتمام 

بالجوانب 

 الخارجية

فلسفة 

 الرقابة

مدي 

شمولية 

 التخطيط

درجة 

 المشاركة

مرونة 

 التخطيط

الدعم 

 للتخطيط

الموارد 

المتاحة 

 للتخطيط

تحسين األداء في -1

 األجل القصير
5 2 7 4 1 9 12 6 11 8 13 10 3 

تحسين األداء في -2

 األجل الطويل
11 8 3 5 4 9 2 10 12 13 1 6 7 

 13 2 1 7 6 10 5 8 3 4 11 9 12 التنبؤ بالمستقبل-3
تجنب أوحل -4

المشكالت األداء 

 النسبي
13 8 7 6 5 3 4 2 12 9 10 11 1 

التفوق علي -5

 المنافسين
12 2 9 7 11 11 4 6 8 10 5 1 13 

درجة الرضا عن -6

 النظام
11 12 7 5 1 1 8 3 3 4 6 13 9 

 

 المناقشة

تتزايددد األهميددة النسددبية لددنظم االسددتراتيجية فددي ضددوء االسددهامات الهامددة المتوقعددة مددن هددذه 

للمنظمدات , ومسداعدتها علددي التكيد  مدع البيئددة الدنظم والتدي تتجداوز إعددداد الخطدط الطويلدة األجددل 

 .pfeiffer etalالخارجيددة إلددي محاولددة تشددكيل المسددتقبل والتددأرير علددي عناصددر البيئددة الخددارجي

 Nevis.etal. 1997) (pfeidder etal. 1994)( والي تنمية التعلم التنظيمي ).1994

 .(Neveis, etal. 1997)والي تنمية التعلم التنظيمي 

ت الدراسة الحالية علي بناء نموذج شامل لنظام التخطيط اإلسدتراتيجي وإلسدتخدام وقد ركز

معددايير متعددددة لقيدداس فعاليددة هددذا النظددام. وبالتددالي فقددد تجنبددت الدراسددة بعددض جوانددب القصددور فددي 

منهجية الدراسات السابقة التي ركزت علي عدد محدود مدن خصدائص نظدام التخطديط اإلسدتراتيجي 

 Herold)بين منظمدات لدديها تخطديط رسدمي ومنظمدات لدي  لدديها تخطديط رسدمي أو التي تقارن 

 أو تلك التي إعتمدت علي معايير مالية فقط لمقارنة فعالية النظم. (1972

وقددد تددم تقسدديم المتغيددرات الخاصددة بنظددام التخطدديط اإلسددتراتيجي إلددي متغيددرات التصددميم 

هدددذا التقسددديم إلدددي أهميدددة دراسدددة متغيدددرات والمتغيدددرات التنظيميدددة أو متغيدددرات المحتدددوي. ويشدددير 

المحتوي التنظيمية أو متغيرات المحتوي. ويشير هدذا التقسديم إلدي أهميدة دراسدة متغيدرات المحتدوي 

 لتحقيق الفعالية لنظم التخطيط حيث يورر المناخ العام والموارد المتاحة علي هذه الفعالية.

وقد شملت متغيرات التصميم سبعة متغيرات أساسية هدي : خصدائص األهدداف , واإلهتمدام 

بالجوانددب الداخليددة , واإلهتمددام بالجوانددب الخارجيددة , وفلسددفة الرقابددة , ومدددي شددمولية التخطدديط 

ودرجددة المشدداركة فددي التخطدديط , ودرجددة مرونددة الخطددط. بينمددا شددملت المتغيددرات التنظيميددة أو 

توي , درجة الدعم والتأييد للتخطيط , والمدوارد المتاحدة للتخطديط. ويتمتدع كدل متغيدر متغيرات المح

المحتوي , درجة الدعم والتأييدد للتخطديط , والمدوارد المتاحدة للتخطديط. ويتمتدع كدل متغيدر مدن هدذه 

المتغيرات بتأييد العديدد مدن الدراسدات فدي مجدال اإلسدتراتيجية. وفدد شدملت متغيدرات التقيديم خمسدة 

تغيرات تنتمي إلي رالرة مجموعات. ترتبط المجموعدة االولدي بدرجدة تحقدق األهدداف وهدي تشدمل م

متغيرات وتحسين األداء في األجل القصير, وتحسين األداء فدي األجدل الطويدل, والتنبدؤ بالمسدتقبل , 
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د هدو وتجنب أو حل المشكالت. وترتبط المجموعة ال انية باألداء النسبي المقارن وشملت متغير واحد

إسددهام نظددام التخطيطددي فددي التفددوق علددي المنافسددين. وتددرتبط المجموعددة ال ال ددة بدرجددة الرضددا عددن 

النظام وشملت متغير واحد هدوه درجدة الرضدا عدن النظدام وتتمتدع كدل مدن هدذه التغيدرات بتأييدد مدن 

 العديد من الدراسات في مجال االستراتيجية.

حة الجزئيدة للفدرض األول , حيدث نجحدت وتشير نتائج إختبارات فروض الدراسة إلدي الصد

خصدددائص نظدددام التخطددديط اإلسدددتراتيجي )متغيدددرات التصدددميم والمتغيدددرات التنظيميدددة أو متغيدددرات 

المحتوي( في التمييز بين نظم التخطديط الفعالدة وغيدر الفعالدة بالنسدبة ألربعدة مدن سدتة معدايير تقيديم 

فدي التمييدز بدين الدنظم مدن معدايير فعاليتهدا فدي الفعالية التي تم دراستها. حيث نجا النموذج المقترح 

تحسين األداء في األجل القصدير , وتحسدين األداء فدي األجدل الطويدل , وتجندب أو حدل المشدكالت , 

ودرجة الرضا عن النظام. كما تشير النتائج إلي صحة الفرض ال اني حيدث إختلفدت األهميدة النسدبية 

لكددل معيددار مددن معددايير التقيدديم. فعلددي سددبيل الم ددال  لخصددائص نظددام التخطدديط اإلسددتراتيجي بالنسددبة

بالنسددبة لمعيددار تحسددين االداء فددي األجددل الطويددل فكددان أهددم متغيددرين همددا مرونددة الخطددط للرقابددة 

واإلهتمام بالجواندب الخارجيدة.أما بالنسدبة لمعيدار تجندب أو حدل المشدكالت فكدان أهدم متغيدرين همدا 

بة وبالنسبة لمعيار درجة الرضا عن النظام كان أهدم متغيدرين الموارد المتاحة للتخطيط وفلسفة الرقا

 (5هما االهتمام بالجوانب الداخلية , ومجمع االهداف )جدول رقم

وتنبني الدراسة المدخل الذي اقترحته العديد من العلماء في مجال اإلستراتيجية والذي يدعو 

ك معدايير التقيديم. ويم دل هدذا إلي إسدتخدام متغيدرات لقيداس كدل مدن خصدائص نظدام التخطديط وكدذلل

المدخل أساس قوي للوصول إلي نمدوذج جيدد لنظدام التخطديط , حيدث يمكدن بنداء نمدوذج المتغيدرات 

(Vankatraman & Grant, 1986)  حيددث يمكددن الوصددول إلددي إ ددار عددام للنمددوذج يصددلا

 ي.إلجراءات الدراسات المقارنة ويصلا إلعداد برامج لتطوير نظم التخطيط االستراتيج

ومدن الدددالالت العمليددة لهدذه الدراسددة أن المنظمددات يجددب أن تعتمدد علددي خصددائص مختلفددة 

لنظددام التخطدديط لتحقيددق كددل معيددار مددن معددايير الفعاليددة. ومددن رددم فددأن كددل منظمددة يجددب أن تهددتم 

بخصددائص معينددة لنظددام التخطدديط اإلسددتراتيجي وفقددا للمعددايير التددي سددوف تسددتخدمها لقيدداس فعاليددة 

 ال يمكن تحقيق الفعالية بالنسبة لكل المعايير باستخدام نف  الخصائص.النظام حيث 

وعلي الرغم من نجاح النموذج المقترح في التمييز بين نظم التخطيط الفعاليدة وغيدر الفعالدة 

وفقا ألربعه معايير مختلفة لفعالية إال ان الدراسة )النموذج( تعداني مدن عددد مدن المحددوديات. ومدن 

أن النموذج لم يتضمن عددا مدن التغيدرات الهامدة فدي محتدوي التنظيمدي م دل حجدم هذه المحدوديات 

المنظمة , هيكل المنظمة , خصائص سدوق المنظمدة وكلهدا متغيدرات لهدا أهميدة بالنسدبة لفعاليدة نظدم 

(. كمددا لددم يتضددمن النمددوذج أي متغيددرات تعكدد  الظددروف الخاصددة Kukalis, 1991التخطدديط )

المنظمدات. وعلدي الدرغم مدن أن معدامالت ال بدات كرونبداخ ألفدا لمتغيدرات  والطارئة التي قد تواجها

الدراسددة بلغددت مسددتويات مقبولددة , إلددي ان أحددد محدددوديات الدراسددة اإلعتمدداد علددي بيانددات إدراكيدده 

منظمددة فقددط ,  38لقيدداس فعاليددة لددنظم التخطدديط. كمددا أن عينددة الدراسددة تعتبددر محدددودة حيددث شددملت 

 النتائج علي المنظمات الكبيرة الحجم. وبالتالي اليمكن تعميم

وكان من الممكن إرراء الدراسة لو تمكن الباحث مدن الحصدول علدي بياندات عدن المنظمدات 

ونظددم التخطدديط فددي عينددة الدراسددة والمرتبطددة بحجددم األعمددال , ومسددتوي األربدداح والعائددد علددي 

مددن الحصددول علددي هددذه اإلسددت مار وكددذلك درجددة خبددرة المنظمددة التخطيط.حيددث لددو تمكددن الباحددث 

 المعلومات فإنة كان من المكن إستخدام معايير موضوعية لتقييم فعالية نظام التخطيط اإلستراتيجي. 

 ويمكن أن تشمل الدراسات المستقبلية المجاالت التالية:

تطوير النموذج المقترح بإضافة متغيرات جديدة ذات م ل أهمية م دل مدا أشدرنا إليدة مدن قبدل م دل -1

 منظمة , الهيكل التنظيمي و بيعة سوق المنظمة.حجم ال
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إجراء دراسات مقارنة بين نظم التخطيط في المنظمات العامة والخالصة الستطالع االختالفدات  -2

بددين خصددائص هددذه الددنظم ومحاولددة تفسددير هددذه االختالفددات فددي ضددوء المعددارف المتاحددة عددن 

 االختالفات بين هذه المنظمات.

بدددين نظدددم التخطددديط فدددي المنظمدددات التدددي تطبدددق اسدددتراتيجيات مختلفدددة  إجدددراء دراسدددات مقارندددة-3

السدددتطالع االختالفدددات بدددين هدددذه الدددنظم نتيجدددة السدددتخدام هدددذه االستراتيجية.اسدددتخدام مقدددايي  

موضددوعية لقيدداس فعاليددة نظددم التخطدديط والتددي تشددمل تطددور المبيعددات واألربدداح والعائددد علددي 

 (Shortell & Zajac.1990)االست مار والعائد علي حقوق الملكية 

استخدام مقايي  ابتكارية لقياس فعالية النظم وفي هذا الصدد نشير إلدي إسدهام نظدام التخطديط فدي -4

 & S iomons)تحقيددق التنميددة االداريددة وكددذللك اسددهامها فددي تحقيددق العائددد علددي االدارة 

Davila1998 Return On Management (Rom).) 

وذللددك للوصددول إلددي  Longitudinalاس عدددة فتددرات زمنيددة إجددراء دراسددات مصددممة علددي أسدد-5

 عالقات سببية بين خصائص نظام التخطيط االستراتيجي وبين معايير الفعالية للنظام.
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