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اتيحر  واالداء الرقانر   ن التخطيط االسبر  العالقة بي 

  وزارة التجارة / دائرة الرقابة التجارية والمالية
ن
 دراسة حالة ف

 

 االستاذ المساعد الدكتور 
 عىل  الجنانر   

ن  محمد حسي 
 الجامعة المستنرصية

 م. مدير
 عىل    

ن  شيماء ياسي 
 الجامعة المستنرصية

 المستخلص
ي  ي واالداء الرقاب  اتيح  ن التخطيط االسي  يهدف هذا البحث إىل التعرف عىل مدى العالقة بير

ي منها منظمات األعمال، ومن ضمنها دائرة الرقابة 
ي تعابن

ومعالجة  العديد من المشكالت الب 

ت مجتمعا للبحث، أذ  –التجارية والمالية ي اختير
بحث مشكالت لل تشخصوزارة التجارة  الب 

ي االداء العام  منها حدوث
ن
ية والمادية، وتكمن أهمية  لألقسامتلكؤ ف وعدم توافر االمكانيات البشر

ي ان المنظمة 
ن
ي مجال عملها ولغرض تحقيق األهداف الخاصة بهذا  ةالمبحوثالبحث ف

ن
منفردة  ف

البحث تم تصميم استبانة لعينة قصدية من القيادات االدارية المتمثلة بـ )المدير العام ومعاونوه 

( فردا، واعتمد المقياس 60األقسام ومعاونيهم ومسؤوىلي الشعب( فبلغ عددهم ) ومديرو 

( واستخدام االدوات SPSS v.23النتائج باالستناد اىل نظام ) إلظهار ( Likertالخماسي )

، االنحراف المعياري ، معامل االرتباط (، واثبتت نتائج  ي االحصائية وأهمها )المتوسط الحساب 

ي تم صياغتها تبعا لمشكلة الدراسة، واعتمدت بعض الدراسات 
البحث صحة الفرضيات الب 

ي واالداء الر  اتيح  ي تشير اىل مفهوم وأهداف وابعاد التخطيط االسي 
، فضال عن قواألبحاث الب  ي اب 

ي اجرها الباحثان لتعزيز البحث وقد افرزت األدوات اإلحصائية 
المقابالت الشخصية الب 

ي واالداء  المستخدمة اتيح  ن التخطيط االسي  عدد من االستنتاجات كان اهمها تأكيد العالقة بير

اتيجيات امج واالسي  ي الي 
ن
ي اشارة اىل فاعلية االداء المنظمي وظهور ذلك ف

ن
ي ف ي تتبعها ا الرقاب 

لب 

 المنظمة. 

،التخطيط  الكلمات المفتاحية:  اتيحر  .   االسبر  االداء الرقانر 
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Abstract 
This research aims to identify the extent of the relationship between 
strategic planning and supervisory performance and address many of the 
problems faced by business organizations, including the Commercial and 
Financial Control Department - the Ministry of Commerce, which was 
chosen as a community for research, as it diagnosed problems for the 
research, including the delay in the general performance of the 
departments and the lack of availability Human and material capabilities, 
The importance of the research lies in the fact that the organization being 
researched separately in its field of work, and for the purpose of 
achieving the objectives of this research, a questionnaire was designed 
for an intended sample of administrative leaders represented by (the 
General Director, his assistants, department directors, their assistants, 
and people officials), so their number reached (60) individuals, and the 
five-point scale was adopted (Likert) To show the results based on the 
(SPSS v.23) system and the use of statistical tools, the most important of 
which are (arithmetic mean, standard deviation, correlation, coefficient).  
Some studies and research that refer to the concept, objectives and 
dimensions of strategic planning and control performance, as well as 
personal interviews conducted by the researchers to enhance the 
research have been adopted. The statistical tools used resulted in several 
conclusions, the most important of which was the confirmation of the 
relationship between strategic planning and supervisory performance in 
reference to the effectiveness of organizational performance and its 
emergence in Programs and strategies followed by the   organization.  
 
 Key words: strategic planning, regulatory performance.  
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 المقدمة
ي بشكل خاص من أهم وظائف اإلدارة الحديثة  اتيح  يعد التخطيط عموما والتخطيط االسي 

 
ً
ي الحديث تخطيطا اتيح  ة األساسية للوظائف اإلدارية األخرى، اذ أصبح التخطيط االسي  ن والركير

 راريةباالستموالمعرفية المتنوعة، ويتسم  لمرجعية العلميةامتعدد المحاور والمستويات 

من وضع الرؤية المستقبلية للمنظمة وصياغة األهداف مع متابعة حثيثة أثناء التنفيذ  انطالقا 

ي المسار "الخطة" بغية الوصول إىل الغاية المنشودة البعيدة 
ن
للقيام بالتعديالت المطلوبة ف

تاِئِج المرغوبة. كذلك لم تعد عملية التخطيط 
َ
المدى، مع مراعاة الموارد المتاحة لتحقيق الن

، بل أصبح التخطيط االسي  
ً
ي عملية اقتصادية فحسب كما هو متعارف عليه تقليديا اتيح 

ن الذين ينتمون إىل  ي عملية جماعية تمارس من قبل مجموعة أو فريق من المخططير اتيح  االسي 

تخصصات عديدة ويختلف عددهم وطبيعة تخصصاتهم بما يتماسر وممارسة رسم المستقبل 

ي استخدام الموار 
ن
د وتحقيق الهدف المرغوب. وانطالقا من هذا المفهوم الحديث وأداء أفضل ف

 عىل اعداد دراسات شاملة لبيئة المنظمة جاء البحث الحاىلي ليوضح عالقة التخطيط 
ً
واعتمادا

ي لتكون )دائرة الرقابة التجارية والمالية  ي االداء الرقاب 
ن
ي ف اتيح   وزارة التجار  –االسي 

ً
ة( ميدانا

ي اللبحث، وتم 
ن
الجانب النظري والعمىلي ولمعالجة مشكلة البحث تم صياغة  غناء ذلك ف

ات الرئيسة وهما )التخطيط   من الفرضيات الفرعية تمثلت بالمتغير
ً
الفرضية الرئيسة وعددا

اته الرئيسة  ن متغير ي تمحورت حول وجود عالقة ارتباط بير
( والب  ي ، االداء الرقاب  ي اتيح  االسي 

ي المبحث األول)منهجية البحث وبعض والفرعية، ويشتمل البحث الحاىلي مباحثه
 الداخلية فقن

 ) ي ي واالداء الرقاب  اتيح  ي التخطيط االسي 
ن
ي )دراسة فكرية ف

الدراسات السابقة( وتضمن الثابن

ي لالثا المبحث وخص
ن
ث بالجانب العمىلي للبحث واختتم البحث باستنتاجات وتوصيات ف

 مبحثه الرابع. 

 المبحث االول 

 سات السابقةمنهجية البحث وبعض الدرا 

 
ا
التجاه ا وتحديد تعتي  منهجية البحث المسار الذي يعتمده الباحث منهجية البحث:  -اول

:   المنشودة،الواجب اتباعه لتحقيق االهداف  ي
ي االب 

ن
 وتتجسد منهجية البحث الحاىلي ف

 مشكلة البحث -1
ي من المواضيع المهمة لدى قيادة منظمات االعمال  ي واالداء الرقاب  اتيح  يعتي  التخطيط االسي 
ي االداء 

ن
ي ف اتيح  ي الوقت الحاىلي والمستقبل ولضعف االهتمام البالغ بعالقة التخطيط االسي 

ن
ف

ي  ي االداء العام  وحصول تلكؤ الرقاب 
ن
ر فناتج عن قلة اهتمام االدارة العليا وقلة توا لألقسامف

ي  ية والمادية لتطوير االداء الرقاب 
ن االد فيها،االمكانيات البشر اء الفعىلي ولسد الفجوة الحاصلة بير

هذا البحث التغلب عىل هذه العقبات وتفعيل دور التخطيط  يحاولواالداء المخطط 
ي اداء مجتمع البحث. 

ن
ي تحديد مدى عالقته ف

ن
ي ف اتيح   االسي 
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ي ضوء ما تقدم يمكن تجسيد مشكلة
ن
ي تساؤل عام مفاده ) وف

ن
هل للتخطيط البحث ف

  االداء 
ن
اتيحر  عالقة ف ؟االسبر ( وعليه يمكن ان تعرض مشكلة البحث بمجموعة من الرقانر 

  االتية: التساؤالت الفرعية 

اتيحر   إدراكما هو مستوى  . أ  واهتمام مجتمع البحث بمفاهيم التخطيط االسبر

؟   واالداء الرقانر 

اتيحر  لدى مجتمع البحث؟ ما هو مستوى تطبيق التخطيط ا . ب  السبر

اتيحر  واالداء الرقانر  لدى مجتمع  . ج ن التخطيط االسبر هل هنالك عالقة ارتباط بي 

  البحث؟

  مجاالت اعمالها  . د 
ن
هل ان المنظمة بحاجة ال الدراسات العلمية لتطبيقها ف

 المختلفة؟

 اهمية البحث2- 

: يمكن ايجاز اهمية البحث من خالل  ي
  االب 

ي بشكل متكامل ومتناسق  -أ ي واالداء الرقاب  اتيح  ن التخطيط االسي  السعي اىل الربط بير

  بنجاح. والنهوض بالمنظمة وتحقيق اهدافها 

ي التعرف عىل جوانب  -ب
ن
ي االدارة العليا واصحاب القرار ف

ن
ن ف مساعدة المسؤولير

ي المستقبل وتعزيز جوانب 
ن
  القوة. الضعف والعمل عىل تالفيها ف

ن عىل ن -ج كير
. الي  ي النوىعي والعلمي  قل الرقابة من واقع العمل التقليدي اىل االداء الرقاب 

ي الحد من حاالت التالعب والفساد االداري والماىلي وتجاوز الحاالت  -د 
ن
المساعدة ف

 السلبية. 

تفعيل عمليات المتابعة وتقويم االداء عىل مستوى المنظمة والجهات الخاضعة  -ـه 

 للرقابة كافة. 

ن االدارة -و  .  تحفير ي ي االداء الرقاب 
ن
ي ف اتيح   العليا التباع اسلوب العمل بالتخطيط االسي 

 

 أهداف البحث 3-
ي الجانب النظري والعمىلي اىل تحقيق االهداف 

ن
  االتية: يسع البحث ف

اتيمفاهيمي متكامل لموضوعات البحث األساسية )التخطيط  إطار تقديم  -أ  ،االسي  ي  ح 
( وأبعادها االداء  ي ، التوجهالفرعية ) الرقاب  ي اتيح  ي التحليل  االسي  اتيح  اتخاذ القرار  ،االسي 

، ي اتيح  ،تحديد  االسي  (اجراءات الفعل  االداء،قياس  المعايير  . التصحيحي
ي لدى مجتمع  -ب ي االداء الرقاب 

ن
ي ف اتيح   لبحث. االتعرف عىل مدى االرتباط التخطيط االسي 

ي واالستفادة من مقاييس االداء ال -ج لحفاظ رئيسية بشكل صحيح لالتعرف عىل االداء الرقاب 
 عىل مسار العمل الصحيح. 
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ي لدى  -د  ي واالداء الرقاب  اتيح  ي مجال التخطيط االسي 
ن
ات المهنية والمعرفية ف تطوير الخي 

 مجتمع البحث. 
ي للعمل عىل وفق معايير علمية بعيدة عن االجتهاد والرؤية  -ـه  توجيه االداء الرقاب 

 الشخصية. 
 

  للبحث - 4
 المخطط الفرضن

ات البحث )الرئيسة   ن متغير ي هو توضيح للعالقة المنطقية بير
ان الهدف من المخطط الفرصن

ي ( المخطط 1اذ يوضح الشكل ) العالقة،والفرعية( ذات 
ن  ،الفرصن وعالقة االرتباط بير

ي يعرضها أنموذج البحث. 
ات الحالية الب   المتغير

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

  للدراسة1شكل رقم )
 ( المخطط الفرضن

 فرضيات البحث – 5 
 لمشكلة البحث تم وضع الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها والمتمثلة 

ً
استنادا
ي 
 : باآلب 
ن الفرضية الرئيسة:    ي التخطيط اال وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير اتيح   سي 

ي ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية االتية:   واالداء الرقاب 

ن توجد عالقة ارتباط ذا . أ  ي واالداء الر  التوجهت داللة معنوية إحصائية بير اتيح  . االسي  ي  قاب 

اتيحر    التخطيط االسبر

التوجه 
اتيحر    االسبر

التحليل 
اتيحر    االسبر

اتخاذ القرار 
اتيحر    االسبر

 األداء الرقانر  

 قياس االداء  تحديد المعايب  
 اجراءات الفعل

 التصحيحي
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ن  توجد  . ب ي وتحديد ا التوجهعالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير اتيح  . االسي   لمعايير

ن  توجد  . ج ي وقياس اال  التوجهعالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير اتيح   داء. االسي 

ن  توجد  . د  ي واجراءات ا التوجهعالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير اتيح  لفعل االسي 

  .  التصحيحي

.  . ـه ي ي واالداء الرقاب  اتيح  ن التحليل االسي   توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير

ي وتحديد  توجد  . و  اتيح  ن التحليل االسي  عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير

 .  المعايير

ي وقياس االداء.  توجد  . ز  اتيح  ن التحليل االسي   عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير

ي واجراءات  . ح اتيح  ن التحليل االسي  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير

 .  الفعل التصحيحي

ي واالداء  . ط اتيح  ن اتخاذ القرار االسي  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير

. ال ي  رقاب 

ي وتحديد  . ي اتيح  ن اتخاذ القرار االسي  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير

 .  المعايير

ي وقياس  . ك اتيح  ن اتخاذ القرار االسي  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير

 االداء. 

ن اتخاذ  . ل ي توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير اتيح  اجراءات و  القرار االسي 

 الفعل التصحيحي 

 مجتمع وعينة البحث -6 
لغرض انجاز متطلبات الجانب العمىلي للبحث وتحقيق اهدافه البد من اختيار مجتمع للبحث 
يتفق مع ما نسع ونطمح لتحقيقه اذ تم اختيار مجتمع البحث بالقيادات االدارية لدائرة الرقابة 

ي وزارة  –التجارية والمالية 
ي الجانب العمىلي من  التجارة والب 

ن
ن عليها ف كير

تم  ا كم  ،لبحثاسيتم الي 
ؤوىلي ومعاونيهم ومس ومديرو األقساماختيار عينة تمثلت بـ )المدير العام ومعاون المدير العام، 

 وزعت عليهم استبانة البحث وبلغ عدد 72الشعب( وكان عدد أفراد هذه العينة )
ً
( فردا

جعة منها )  (.  (83,3%انة تمثل ما نسبته( استب60االستبانات المسي 
 حدود البحث -7

 : ي
ية والمكانية والزمانية وكاالب  ي الحدود البشر

ن
 تمثلت حدود البحث الحاىلي ف

ية:  -أ  ي دائرة الرقابة التجارية الحدود البشر
ن
ن ف ن العاملير ت عينة البحث من الموظفير اختير

ي موقع الدائرة  –والمالية 
ن
ي المحافظوزارة التجارة للقيادات االدارية ف

ن
ات الرئيس وفروعها ف
ي وبلغ حجم العينة ) ي االداء الرقاب 

ن
ي ف اتيح  ي التخطيط االسي 

ن
. 60وذلك لدورهم ف

ً
 ( فردا

 وزارة التجارة.  –دائرة الرقابة التجارية والمالية  الحدود المكانية:  -ب 

ن )أيلو  الحدود الزمانية:  -ج  ة المتمثلة بمدة اعداد البحث والممتدة ما بير ون االول/ كان  –ل الفي 

2020) . 
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اعتمد الباحثان مجموعة متنوعة من االساليب لجمع البيانات  ادوات البحث:  – 8

 : ي
ي االب 

ن
ن ف ي تغطي الجوانب النظرية والعملية للبحث وكما مبير

 والمعلومات الب 

تم أثراء الجانب النظري للبحث بالعديد من المصادر العربية واالجنبية  الجانب النظري:  –أ 

البحوث المنشورة  ،الرسائل واالطاريــــح الجامعية الكتب،المتوافرة والمتمثلة بـ )

نيت((، والدوريات  الشبكة العالمية )االني 

:  –ب ي هذا الجانب اىل   الجانب العمىل 
ن
ي تم االستبانة كان الرجوع ف

مقياس  فقو  تصميمهاوالب 

 ليكرت الخماسي )أتفق 
ً
(، إذ تم االعتما –ال أتفق  –محايد  –أتفق  –تماما

ً
د ال أتفق تماما

عض فقرات االستبانة مع ب اجل بناءالمقاييس ذات الصلة بموضوع الدراسة من  عىل بعض

   .  التعديالت الطفيفة لتنسجم والبحث الحاىلي

 

  اعداد فقر  المصادر المعتمدة( 1جدول ) 
ن
 ات االستبانةف

ات  المتغب 
 الرئيسة

ات الفرعية  المتغب 
ارقام 
 الفقرات

 ال –من 
 المقياس

التخطيط 
اتيحر    االسبر

اتيحر   هالتوج  1 – 7 االسبر
 ومحمود (، )عواد 2018)حمود , 

 ,2018 ,  
(، 2016(، )يعيشر
 (2012)محمد , 

اتيحر    8 – 14 التحليل االسبر
 (2016( )محمد, 2018)حمود , 

  
 (2016,  )يعيشر

اتيحر   اتخاذ   15 – 21 القرار االسبر
(، )محمد 2018: ومحمود )عواد 

 ,2016) 

االداء 
 الرقانر  

 (2020)جالب ,  22 – 28 تحديد المعايب  
 (2019)العامري , 
 

 29 – 35 قياس االداء

 36 – 42 اجراءات الفعل التصحيح  

 المصدر: إعداد الباحثان  

ات البحث الرئيسة والفرعية  للبحث: المصطلحات االجرائية  -9 سوف يتم تعريف متغير

 : ي
 وكاالب 

(:  –أ  ي اتيح  قيق الرؤية المنظمة لتح ألنشطة توجيهعملية المتغير المستقل )التخطيط االسي 
والرسالة من خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجية لها ووضع الخطط االجرائية لسد الفجوة 
ن الوضع القائم والوضع المرغوب فيه وتوجيه تنمية الفكر الشامل لدى اعضاء المنظمة من  بير

ن االهداف الفرعية للوح كة لكيفية خلق التكامل بير
لمنظمة  دات واهداف اخالل بناء رؤية مشي 

ات الفرعية االتية: ككل.   وينبثق عنه المتغب 
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  المسار العام الذي تختاره المنظمة من اجل تحقيق : ي اتيح   األهدافالتوجه االسي 
ي تنشط بها 

اىل  إلضافةباالعامة مع األخذ بنظر االعتبار الظروف البيئية الخارجية الب 
 لديها. لمتاحة مواردها المتاحة أي التقيد باإلمكانيات ا

  فهم المنظمة لبيئتها الداخلية : ي اتيح  يار أفضل وكذلك اخت والخارجية،التحليل االسي 
ن أدائها.  ات الشيعة فيها واستثمارها باتجاه تحسير  طرائق االستجابة للتغير

  مجموعة من القرارات واألنشطة يقوم بها المديرون والعاملون : ي اتيح  اتخاذ القرار االسي 
ي تحقيق األهداف من أجل 

ن
اتيجية إىل واقع ملموس ينعكس ف تحويل الخطط االسي 

اتيجية.   االسي 
(: هي عملية لقياس النتائج الفعلية ومن ثم اجراء المقارنة  –ب  ي المتغير المعتمد )االداء الرقاب 

ي الخطة وتشخيص وتحليل 
ن
ل االنحراف الواقع واجراء التعدي ألسبابمع االهداف الموضوعة ف

ينبثق و لضمان عودة االنشطة اىل الطريق المخطط لها وتحقيق االهداف المنشودة.  المطلوب
ات الفرعية االتية:   عنه المتغب 

  الموقف الذي ترغب المنظمة أن يكون أداؤها متفق معه، اي الحالة : تحديد المعايير
ي تقوم المنظم

امج الب  ي يمكن اعتمادها كمقياس للمراقبة حيث تتضمن الخطط والي 
 ةالب 

ي 
 ما يحدد ذلك وفق المعايير الب 

ً
ي غالبا

ي تهدف إىل غاية أو نهاية معينة والب 
بوضعها والب 

 تضعها المنظمة مسبقة. 

  ي تظهر
 اإلنجاز الفعىلي مع المعيار والب 

ن قياس االداء: تحديد مدى التطابق )المقارنة( بير
ي 
.  يكون منها االنحرافات، والب  ي ، ومنها ما هو سلب  ي  ما هو إيجاب 

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية عىل ضوء نتائج مقارنة األداء اجراء : ات الفعل التصحيحي
ي الخطوة السابقة. 

ن
 الفعىلي باألداء المخطط له ف

 اختبارات الصدق والثبات – 10
 لمقياس ) 

ً
( الخماسي وتم عمل عدة اختبارات بغية الوصول اىل Likertصممت االستبانة وفقا

الحاىلي فضال عن مراعاة الموضوعية لقياس عالقة التخطيط البحث  ألهدافاستبانة مالئمة 
ي لعينة الدائرة  ي االداء الرقاب 

ن
ي ف اتيح  د من أذ تم اجراء الصدق والثبات للتأك ،المبحوثاالسي 

   : ي
 انسجام االستبانة للبحث الحاىلي وحسب االب 

الصدق الظاهري: عرض مقياس الدراسة الحالية عىل مجموعة من السادة االساتذة  اختبار  -أ 
ي )كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد( و)كلية االدارة واالقتصاد / الجامعة 

ن
االختصاص ف
، ألبعاد لمدى انتماء الفقرات  الكوفة( لتحديد )كلية االدارة واالقتصاد / جامعة  المستنرصية( و 
ات  فضال عنف أو التصويب وجرى الحذ اجراء بعض التعديالت اللغوية وبما يتوافق مع متغير

. البحث   الحاىلي
:  -ب  ( قيم معامل )ألفا كرونباخ( موزعة حسب 2يوضح جدول )اختبار الثبات الداخىلي

ات واألبعاد. إذ تشير قيم معامل )ألفا كرونباخ( لثبات  قية ومقبولة كانت منط  االستبانةالمتغير
ككل   ولالستبانة (0.70)ات الدراسة الرئيسة واألبعاد الفرعية وتجاوزت معامالتها حاجز لمتغير 
ي بناء  االعتماد إذ باإلمكان  (،0.973) بمعدل

ن
 النتائج لكي يتم التوصية واستخراجعليها ف

 بحث. بما يخدم الطريقة العلمية لل لالستبانةالمناسبة للنتائج مع معطيات األبعاد الرئيسة 
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 كرونباخ(  -( نتائج اختبار )الفا2جدول رقم )

ات / األبعاد  المتغب 
 قيم معامل )ألفا كرونباخ(

Cronbach's Alpha 

اتيحر    0.960 المتغب  المستقل: التخطيط اإلسبر

اتيحر    0.881 التوجه اإلسبر

اتيحر    0.914 التحليل اإلسبر

اتيحر  القرار  اتخاذ   0.894 االسبر

 0.946 األداء الرقانر  المتغب  المعتمد: 

 0.923 تحديد المعايب  

 0.736 قياس األداء

 0.926 إجراءات الفعل التصحيح  

 0.973 لالستبانةمعامل )ألفا كرونباخ( الكىل  

 االساليب االحصائية – 11
، واستخدمت االستبانة وتفريــــغ البيانات وتحليلها من خالل 

ً
اعتمدت نتائج االستبانة كميا

، االنحراف SPSS v.23برنامج ) ي (، وقد تم استخدام االدوات االحصائيــــة )المتوسط الحساب 

 االرتباط(.  المعياري، معامل

 
 
 بعض الدراسات السابقة -ثانيا

ات البحث الحاىلي التخطيط  تتضمن هذه الفقرة عرض لبعض الدراسات السابقة لمتغير

ي ت
ن
ي من شأنها المساهمة ف

ي والب  ي واالداء الرقاب  اتيح  ؤية وفير المعلومات وتكوين الر االسي 

 : ي
ي البحث الحاىلي وهي كاالب 

 الواضحة لما توصلت اليه الدراسات السابقة من نتائج تغبن

1 –  ,   ادارة االزمات(2018دراسة )الربيع 
ن
ه ف اتيحر  وتأثب   (: )التخطيط االسبر

  يعيشهتمثلت مشكلة البحث بما 
ً
ات ديناميكية تركت آثارا ي العالم بأشه من تغير
ن
 نشاطاتها ف

ي  اتيح   اعتبارهبوأهدافها مما وجه المنظمات نحو أهمية إدارة األزمات من خالل التخطيط اإلسي 

من األدوات األساسية للتعامل مع األزمات وان اهم اهداف الدراسة هو تحديد اهمية التخطيط 

ي ديوان مح
ن
ي نطاق المشاريــــع , واستهدفت الدراسة القيادات العليا ف

ن
ي ف اتيح  فظة دياىل، ااسي 

ي التحليىلي وكانت ابرز النتائج هي وجود عالقة تأثير 
 ارتباطو واستخدمت الدراسة المنهج الوصقن

ي وإدارة األزمات( اتيح  ن )التخطيط اإلسي  اد وإن مستوى إدارة األزمات يزد ،ذات داللة معنوية بير

ي فكرة التخطيط
ورة تببن ي واهم التوصيات كانت رصن اتيح  ي ا بوجود التخطيط اإلسي  اتيح  السي 
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ي كل المجاالت والسيما المجاالت 
ن
اتيجيةف ي الدورات التدريبية   االسي 

ن
اك ف من خالل االشي 

ي لدى القيادات العليا والدنيا.  اتيح  ورة فهم معبن التخطيط االسي   وفرض تعليمات برصن

  ( Merev & Erdem, 2016):دراسة ) – 2
ن
اتيحر  كأداة نموذجية ف   التخطيط االسبر

ن
ف

 تحقيق االهداف بعيدة المدى لدى المؤسسات( 

ي   اتيح  لتحقيق  نموذجية كأداةعرضت مشكلة الدراسة قلة االهتمام باستخدام التخطيط االسي 
ي كأداة  اتيح  االهداف بعيدة المدى وان اهم اهداف الدراسة هو االعتماد عىل التخطيط االسي 

ي تحقيق االهداف بعيدة المدى لدى 
ن
كات،نموذجية ف ي  الشر

ن
ى ف كات الكي   وشملت الدراسة الشر

ي واهم النتائج ان 
ن
تخطيط يؤيدون ال المديرينتركيا باستخدام اسلوب التحليل االستكشاف

ي الوصول اىل االهداف بعيدة المدى 
ن
ي كأداة واسلوب مهم ف اتيح  ن أنموذج وا للمؤسسات،االسي 

ي مناسب لتحقيق االهداف بعيدة المدى للمؤسسات.  اتيح   التخطيط االسي 
ي الدقيق والتشخيص 

وتوصلت الدراسة اىل اعتماد قراءة االسباب الجذرية والتحليل البيب 
ي البيئة الخ

ن
ات ف ي من الممكن ان تؤثر عىل الوصول اىل تلك االهداف. للمتغير

 ارجية الب 

3 –  ,  
 
  ديوان 2017)دراسة )السامران

ن
: انعكاس ادارة الوقت عىل فاعلية العمل الرقانر  ف

 الرقابة المالية االتحادي. 
ي انجاز التقارير الرقابية الناتجة عن اعمال الرقابة 

ن
تمثلت مشكلة الدراسة بوجود تأخر ف

ي الجهات الخاضعة للرقابة واهم اهداف الدراسة التوصل اىل آلية والتدقي
ن
لوقت ا إلدارةق ف

ي الوقت المحدد وشملت الدراسة ديوان الرقابة المالية 
ن
ي ف ي تعزيز فاعلية العمل الرقاب 

ن
تسهم ف

ي التحليىلي واهم النتائج وجود عالقة ارتباط ذات 
ي الدراسة المنهج الوصقن

ن
االتحادي واستخدم ف

ي ووجود عالقة داللة م ن ادارة الوقت وفاعلية العمل الرقاب  ن ذات داللة معن تأثير عنوية بير وية بير

ات وان اهم التوصيات كانت االهتمام بصورة اكي  بالتخطيط والتنظيم للوقت  ها لالمتغير  تأثير

ي واالهتمام بتجنب الهدر بالوقت.   الكبير عىل فاعلية العمل الرقاب 

. 2017، دراسة )الربيع ي – 4  االداء الرقانر 
ن   تحسي 

ن
ه ف  (: التجديد التنظيم  وتأثب 

ي تحديث عمليات 
ن
مثلت مشكلة الدراسة مدى امكانية اسهام المنظمة وفرق عملها التقويمية ف

ات البيئية  ي بالشكل الذي يحسن من االداء الكىلي للمنظمة ويواكب المتغير تقويم االداء الرقاب 

هداف محاولة تسليط الضوء عىل مدى ممارسة للمؤسسات الخاضعة لرقابتها واهم اال

ن االداء,  التجديد التنظيمي والية تطبيقه, ومدى توافر ابعاد التجديد التنظيمي وابعاد تحسير

ن االداء   ن االداء واالرتقاء بعمليات تحسير ن التجديد التنظيمي وتحسير معرفة طبيعة العالقة بير

ن واستهدفت الدراسة العامل ي ديوان الرقابة المالية االتحادي لدى االفراد العاملير
ن
ن ف ير

ين  ن المتغير ي التحليىلي وكان من اهم النتائج وجود ارتباط قوي بير
واستخدمت المنهج الوصقن

ي 
ن
ن ف ي ان أي جهود تبذل من قبل القيادة والمعنيير

ن االداء( مما يعبن )التجديد التنظيمي وتحسير

ن  وان دعم دياالداء، واهم التوصيات  ديوان الرقابة المالية االتحادي سيؤدي ذلك اىل تحسير

ه كأعىل سلطة رقابية.  ن  الرقابة المالية االتحادي من قبل السلطات االربعة وتميير
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ن
 المبحث الثان

ات البحث   المرتكزات الفكرية لمتغب 

 
ا
اتيحر   التخطيط -اول  االسبر

ي  
ي وكاالب  اتيح   تتضمن هذه الفقرة استعراض االسس الفكرية للتخطيط االسي 

اتيحر  مفهوم التخطيط  – 1  االسبر
ي تحدد االهداف البعيدة 

ي الوظيفة الب  اتيح  ها من وما يعقب المدى،ُيعد التخطيط االسي 

امج والسياسات والفعاليات والخطط  ة االمد وتحويلها اىل الي  االهداف المتوسطة والقصير

ي بانه  اتيح  ئمة  ومناسبة مال طريقة الرئيسة والفرعية التنفيذية. ويعرف التخطيط االسي 

لتحديد االهداف البعيدة االمد وتوجه المنظمة الفعىلي لتحقيق تلك االهداف 

(Policastor,2003:1 ي هو استخدام منهجية وآلية محددة اتيح  ( , كما ان التخطيط االسي 

ي اي قطاع او منظمة معينة وتحديد الكيفية للوصول اىل الوضع 
ن
لتغيير الوضع الحاىلي ف

االفضل للمستفيدين من خدمات المنظمة, ويتم تحديده بواسطة المنظمة المستقبىلي 

ن فيها والمستفيدين من خدماتها ويتطلب موافقة الجهات االعىل )  الفوىلي والعاملير

,  بعملية متواصلة ونظامية يقوم بها اعضاء من قادة المنظمة (, 9: 2013والفوىلي
ً
ويعرف ايضا

ي اتخاذ قرارات متعلقة بمستقبل تلك 
ن
المنظمة وتطورها, وكذلك االجراءات والعمليات ف

المطلوبة لتحقيق المستقبل المنشود وتحديد كيفية قياس مستوى النجاح المطلوب تحقيقه 

 عن )   79) : 2013مساعدة,)
ً
أنه عملية منظمة و (, Federation Report,1997: 241نقال

فكير باالعتماد عىل الت ومنسقة وتعتمد عىل بيانات الحارصن من اجل رسم صورة المستقبل

ي الممنهج لتحويل الخيارات المتوفرة اىل خطط وسياسات وبرامج ومتابعة تنفيذها 
المنطق 

 . 88): 2016,المحمدي) وقياسها 

اتيحر   -2  اهمية التخطيط االسبر
ي  اتيح  ن التخطيط االسي  ة   بأهميةيتمير ي بيئة ال ألنهكبير

ن
عمل كونه من أهم العمليات االدارية ف

ي 
ن
  يساهم ف

ً
المحافظة عىل راس المال حيث يعمل عىل مراجعة االداء للعمل ويحرص دائما

ي تحقيق 
ن
ي تساهم ف

ي سير  أفضلعىل استمرارية التطوير الب 
ن
 الخطة عىل النتائج كما انه يساهم ف

ن )السكارنة، ي 95:  2010الطريق السليم للرؤية العامة. وبير اتيح  ( ان أهمية التخطيط االسي 

ي تتمثل 
 : باآلب 

اتيجية المنظمة.  . أ   تحديد وتوجيه مسارات أهداف واسي 
 الصياغة والتطوير لرسالة واهداف المنظمة.  . ب
 تحديد وتوجيه مسار عمل المنظمة.  . ج
ن االداء وتحقيق التقدم والنمو للمنظمة.  . د   تقدير متطلبات تحسير
اتيجية بطموحات واهداف اصحاب المصلحة واالدارة العليا.  . ـه  ربط االهداف االسي 
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ز من دعم منظمات االعمال 82: 2009لظاهر,ويرى )ا ي تي  اتيح  ( ان أهمية التخطيط االسي 

ي يمكن  باألفكار 
ي تعتي  من العنارص المهمة داخل المنظمة والقضايا المتوقعة الب 

الرئيسة الب 

اتيجيات الالزمة للتعامل  ي البيئة الداخلية او الخارجية للمنظمة وتشكيل االسي 
ن
ان تحدث ف

ي وضع مقاييس رقابة االداء مع تلك القضاي
ن
ي ف اتيح  ات, ويساهم التخطيط االسي  ا والتغير

ي عملية اتخاذ القرار 
ن
ي المنظمة بالمشاركة ف

ن
ن ف ي المنظمات, يوفر فرص للعاملير

ن
وتقييمه ف

ي النجاح لمنظمات  اتيح  والمشاركة  وتشعرهم بتحقيق نوع من الرضا، يضمن التخطيط االسي 

.  بأفضلاالعمال, فالمديرون سيكونون  ي اتيح   حال عند اهتمامهم وممارستهم التخطيط االسي 

اتيحر   – 3  أبعاد التخطيط االسبر
ي بالطريقة الصحيحة البد ان يعتمد ذلك عىل مجموعة  اتيح  حب  يتم تنفيذ التخطيط االسي 

 :  من االبعاد او الخطوات المهمة، وهي
:  -أ  اتيحر  ي عالم منظمات  التوجه االسبر

ن
ات الهامة ف ي من المتغير اتيح  يعتي  التوجه االسي 

ي تتخذها المنظمة للبقاء واالستمرار وانشطة المنافسة 
األعمال، فهو مرتبط بالطريقة الب 

ي ليحدد  اتيح  ي ينبع من نتائج التفكير االسي  اتيح  ضمن اطار عملها, وعليه فان التوجه االسي 
شد بها  ي تسي 

ي المنظمة لتحديد  ارةاإلدالخطوات الب 
ن
اتيج األهدافالعليا ف ي االسي 

ية والب 
تعطي األولوية ألهداف البقاء المنظمي والمسؤولية االجتماعية والنمو ضمن إطار تصور 

، ي ي بعيد األمد )الخفاج  اتيح  عملية تحليلية الختيار موقع مستقبىلي ( وهو 85:  2004اسي 
ي بي

ن
ي تحصل ف

ات الب  عها ئتها الخارجية، ومدى تكيف المنظمة مللمنظمة وذلك تبعا للتغير
ي ( ويتفق اغلب 112: 2002)یونس، اتيح  الباحثون عىل وجود ثالثة مستويات للتوجه االسي 

 يببن كُل منها عىل سابقه، وهذه المستويات هي 

  :اتيجية ي الهدف وانما هي نقطة توجه تدل وترشد تحركات  الرؤية االسبر
الرؤية ال تعبن

ي التوصيف للتوجهات المستقبلية للمنظمة  معينة،منظمات االعمال باتجاهات 
فهي تعبن

ي تواجه 
ي التعامل مع التحديات الب 

ن
ن ف اتيجيير

ي يمتلكها القادة االسي 
ة الب  ي تعتمد عىل الخي 

والب 

ي تف
ات الب  ي االقتصاد والسياسالمنظمات بفعل التأثير

ن
ة رزها ظروف التوجه العالمي الجديد ف

, وامكانياتها )والثقافة والتقنيات وبما يتوافق مع قدرات المنظمة  ي  (89: 2004الشعيب 

  :رسالة المنظمة عبارة مخترصة، قليلة الفقرات ، سهلة التذكر، توضح  رسالة المنظمة

ن عند صنع  سبب وجود المنظمة، وتصور أهدافها وأغراضها، وترشد  اإلدارة والموظفير

ي المستقبل، ورسالة 
ن
القرارات الحاسمة الوثيقة ذات الصلة باتجاه المنظمة ونشاطاتها ف

اتيجية أو  ي المنظمة, وتجسد الرسالة االسي 
ن
المنظمة تصدر من أعىل المستويات اإلدارية ف

ل تصميم وسائ أنموذج األعمال الذي تسع المنظمة إلنجازه ، وتساعد رسالة المنظمة عىل

ن بجدية اإلدارة  ي تهدف المنظمة إلبرازها واشعار الموظفير
إعالنية تركز عىل نقاط القوة الب 

  
ً
,العليا عزمها عىل تحقيق أهداف معينة بطرق محددة ومعلنة رسميا ي

 ( 149: 2014)الكرجن
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  :اتيجية ي تسع المنظمة لتحقي األهداف االسبر
ها قهي النهايات أو النتائج الجوهرية الب 

بتفاعل أنشطتها المختلفة، وذلك عن طريق االستخدام األمثل للموارد المتاحة والمستقبلية. 

ي ضوء 
ن
ة المستقبلية المنظورة وغير المنظورة، وذلك ف

اتيجية بالفي  وتتعلق األهداف االسي 

ي تملكها المنظمة 
 . (Wayne,2015: 35)الموارد والقدرات التنظيمية والتقنية والتنافسية الب 

اتيحر   - ب  التحليل االسبر
ي هو فهم المنظمة لبيئتها الداخلية والخارجية, وكذلك اختيار أفضل  اتيح  التحليل االسي 

ن أدائها )سعد,  ات الشيعة فيها واستثمارها صوب تحسير ( 87: 2010طرائق االستجابة للتغير

ي ة والضإذ إن معرفة المنظمة لبيئتها الداخلية يمثل القدرة عىل تشخيص جوانب القو 
ن
عف ف

ي قدرتها عىل تشخيص الفرص 
ن
مواردها وأنشطتها المختلفة  ومعرفتها لبيئتها الخارجية يتمثل ف

ي تسمح 
ات البيئية هي تلك الب  ن تمثل االستجابة المثىل للتغير ي حير

ن
والتهديدات المحتملة, ف

ي استغالل الفرص المتاحة، وتجنب 
ن
بتقوية نقاط القوة وتعزيزها بغية استخدامها ف

 عن محاولة تجنب نقاط الضعف أو تقليل آثارها إىل أدبن حد ممكن ا
ً
لتهديدات, فضال

ي للبيئة عىل تحليل مكونات البيئة الداخلية 91: 1993)السيد, اتيح  ( ، ويستند التحليل االسي 

ي بيئتها الداخلية واكتشاف الفرص 
ن
والخارجية للمنظمة للوصول إىل نقاط القوة والضعف ف

ي بيئتها الخارجية. واستثمارها 
ن
ي تعيق عمل المؤسسة ف

 والتهديدات الب 

  :اتيحر  للبيئة الداخلية ي يمكن التحليل االسبر
التحكم  تركز البيئة الداخلية عىل العوامل الب 

بها إىل حد كبير والسيطرة عليها من جانب إدارة المنظمة، وهي تمثل بصفة رئيسة األنشطة 

ي يمكن استخدامها بهدف 
النجاح والمنافسة وتقع داخل نطاق حدود المنظمة. الوظيفية الب 

وتمثل جميع القدرات وإمكانات المنظمة المادية واإلنسانية الحالية والمستقبلية ومستوى 

ها )عوض,  ( وتقسم البيئة الداخلية إىل: 152:  2004أنظمتها الفنية ونظام العمل وغير

ي التعرف عىل القدرات ( نقاط القوة: 1)
ن
إن دراسة وتحليل البيئة الداخلية يساعد المنظمة ف

ي تمكنالذاتية وتحديد نقاط القوة والضعف 
ات الب   2006 ،)عداي المنظمة من مواجهة التغير

ي  ( وعىل68: 
ن
ات األهميةالمنظمة أن تدرك أن نقاط القوة تتباين ف يجية اعتمادا عىل نوع االسي 

ي تتبعها المنظمة
    2003 لدوري،اللمنظمة )، وهنا يتطلب القيام بتحليل البيئة الداخلية الب 

 :226) 

ن عدم توفر  ( نقاط الضعف2) : نقاط الضعف تعمل عىل العكس من نقاط القوة إذ إنها تبير

ي قد يؤدي العجز فيها إىل عدم إمكانية المنظمة عىل تحقيق أهدافها 
القدرات الداخلية الب 

اتيجية محددة )ابراهيم , ة اسي  ن ( ومع اختالف تأثير 99 2009:وبالتاىلي حرمان المنظمة من مير

لضعف إىل مدة معينة من أجل تجاوزها أو التقليل من آثارها القدرة عىل تحمل عنارص ا

ي 
ن
ي وجود عنارص ضعف إىل جانب عنارص القوة ف

ن
السلبية إال أن المشكلة األساسية ليست ف
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ي عدم وجود وىعي من قبل اإلدارة لعنارص الضعف وعدم توفر رغبة حقيقية 
ن
المنظمة وإنما ف

 ( . 221:  2014المنظمة  )حمد وحسون,لمعالجة األخطاء واالنحرافات وتطوير فعالية 

  :اتيحر  للبيئة الخارجية  وتمثل البيئة الخارجية اإلطار الكىلي لمجموعةالتحليل االسبر

ي 
ن
ات المؤثرة ف ات  المنظمة،المتغير ما يتطلب تحليل مضامينها من اجل الوصول إىل مؤشر

 
ً
ي الوقت الحارصن ومستقبال

ن
ي تواجه المنظمة ف

وقع أن تؤدي ، ويتبشأن الفرص والتهديدات الب 

هذه الخطوة إىل تحديد المشكالت ومسبباتها واالحتياجات ومن ثم تحديد ما الذي تحتاج 

ي تعمل فيها 
ي البقاء عىل اتصال مع البيئة الب 

ن
أن تقوم به المنظمة وتكمن أهمية هذه الخطوة ف

 ( وتقسم البيئة الخارجية اىل: 241:  2010المنظمة )ابراهيم,

ي بيئة تنافسية شيعة ويحيط بها عدد وفير من الفرص تعمل المن الفرص:  (1)
ن
ظمة عادة ف

ي تستطيع تحديد هذه 
ي تولدها البيئة المحيطة وهنالك الكثير من المنظمات الب 

الب 

ن تعجز منظمات أخرى عن تحقيق  ي حير
ن
ملية إن ع ذلك،الفرص وتحليلها وتقويمها ف

 
ً
لفرص  ومن ثم تقويم هذه اتحليل الفرص تتطلب من المنظم تحديد الفرص المتاحة أول

 إىل اختيار أفضلها بما يتفق مع أهداف المنظمة وامكانياتها. )الجبوري,
ً
: 2003وصول

69 .) 

ي بيئة  التهديدات:  (2)
ن
التهديدات  وهذه المنظمة،وتمثل القطب السالب أو المضاد للفرص ف

تمثل قوى وعوامل ومواقف خارجية تؤدي إىل مشكلة ما للمنظمة أو تحد من قدرتها 

ورة موجودة وإنما قد تدل  عىل تحقيق أهدافها. وأن هذه التهديدات قد ال تكون بالرصن

ي حقبة زمنية قريبة أو بعيدة، وقد عرفت التهديدات بأنها 
ن
عىل احتمالية ظهورها ف

ن يحد ي البيئة الخارجية للمنظمة وقد يؤدي اىل إحداث آثار عكسية اضطراب معير
ن
ث ف

ي تقف كعوائق وتمنع 
مع أهداف المنظمة، أو إنها مجموعة من العنارص واألحداث الب 

, ي تروم تحقيقها )عىلي
  (.      114: 2005المنظمة من أداء عملها بالصيغة الب 

:  –ج  اتيحر  يادة لتحقيق االهداف والغايات ويشير اىل اساليب القاتخاذ القرار االسبر

ي سوف يتم العمل بها  
وتتضمن تعريف برسالة المنظمة وانشطتها ومنتجاتها واألسواق الب 

ي تحتاج إليها المنظمة من اجل تنفيذ هذه 
ي يتم ادائها والسياسات الرئيسة الب 

والوظائف الب 

اتيجية هي (، والقر 252:  2009القرارات وتحقيق األهداف الطويلة األجل )كنعان, ارات اإلسي 

ي تشمل عملية تخصيص ما يجب أن تكون عليه األهداف العامة  للمنظمة، 
تلك القرارات الب 

ي تقديم اإلجابة عىل سؤال رئيس يتعلق بما هو غرض المنظمة،        
وهذا النوع من القرارات يبتعن

القرارات  وتعتي   ،(72: 1993وبتعبير اخر اىل اين يجب ان تسير المنظمة )الجزيري,

مجة  وغير روتينية، ومعقدة تحدد  اتيجية بأنها قرارات غير مي 
ي األمد المنظ توجهاإلسي 

ن
مة ف

ات البيئية، كما يتطلب منها اعادة تخصيص الموارد  الطويل وذات تأثير عاىلي عىل المتغير

ي المستويات اإلدارية والعليا. 
ن
 األساسية للمنظمة ويتم اتخاذها بصفة أساسية ف
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اتيجيةص القرارات خصائ   اإلسبر

  :اتيجية تأثير يمتد لسنوات طوي التأثب  طويل االمد عىل المنظمة ككل
لة للقرارات االسي 

عد ملزمة للمنظمة 
ُ
ي  بتوجهوهذه القرارات ت

ن
ة زمنية طويلة ف ي محدد ولفي  اتيح  اسي 

ي حال تم تغيير هذا 
ن
 ف
ً
 . توجهالالمستقبل مما يجعل تكلفة هذه القرارات مرتفعة جدا

  :اتيجية يتطلب  التوجه للمستقبل يئة المستقبلية، بظروف الب التنبؤ اتخاذ القرارات اإلسي 

لقرارات ا وعليه فأنوعمل فحص موضوىعي للفرص والتهديدات البيئية المتعلقة بها، 

اتيجية تتطلب تحديد السلوك الحاىلي الواجب القيام به لنقل المنظمة من الوضع  اإلسي 

 وضع المرغوب فيه مستقبال. الحاىلي عىل ال

 اتيجية القيام بتخصيص جزء  تخصيص الموارد تب عىل عملية اتخاذ القرارات اإلسي  : أذ يي 

ية الموارد المادية    والمالية والمعلوماتية. كبير من موارد المنظمة مثل الموارد البشر

  :اتيجية من قبل ا تتخذ من قبل اإلدارة العليا ي إلدارة العيتم اتخاذ القرارات اإلسي 
ن
ليا ف

ي هذا المستوى تتمتع برؤية شاملة للمنظمة، وتتمتع بالقوة 
ن
المنظمة، لكون االدارة ف

 المطلوبة لتخصيص الموارد الالزمة لتنفيذ تلك القرارات. 

 مإطار عا  
ن
  المستوى اإلداري االدن

ن
اتيجيةلقرارات ف مل تقدم مظلة ع : القرارات اإلسي 

ي تتماسر معها، 
ي المستويات اإلدارية الدنيا القيام بصنع القرارات الب 

ن
يستطيع المديرون ف

اتيجية  ي  ارشادية للمديرين حب  يتأكدوا من أن القرارات اطر وبالتاىلي توفر القرارات اإلسي 
الب 

 صنعوها تتوافق مع خطط وتوجهات المنظمة. 

 اتيجية بانها ارات : تتسم القر التعقيد وعدم التأكد قيد فضال عىل درجة عالية من التع االسي 
ي تصاحبها  الكافية لدىالمعلومات  عن توافر 

متخذي القرار بسبب حالة عدم التأكد الب 
 . (52:  2005وقد تتصف بانها قرارات غير متكررة وتحدث ألول مرة. )البنا,

 
 
:  االداء -ثانيا ي ا لألداءتوضح هذه الفقرة المرتكزات الفكرية والمفاهيمية الرقانر 

ن
ي وكما ف لرقاب 

 : ي
  االب 
1 -  :  مفهوم االداء الرقانر 

ي أي منظمة وهو 
ن
يرتبط مفهوم األداء بسلوك األفراد والمنظمات  ألنه يحتل مكانة خاصة ف

ي لجميع نتائج أنشطة المنظمة واألفراد طالما أن هذه المنظمات
إن موجودة ف المخرج النهاب 

ي قضايا األداء  باإلضافة إىل استمرار 
ن
ي النظر ف

ن
ي مؤسسات األعمال ستستمر ف

ن
اإلدارة العليا ف

المناقشات حول األداء والقواعد األساسية لقياس األداء, فاألداء مفهوم واسع، ومحتوياته 

ي 
ن
فهوم م متجددة بتجدد وتغير وتطور أي من مكونات المنظمة عىل اختالف أنواعها, الفرق ف

ي دراسة األداء ومقاييسه 
ن
األداء ينبع من المعايير والمقاييس المختلفة المستخدمة ف

 انعكاس( كما يعرف االداء بانه Hofer,1983: 44المستخدمة من قبل المديرين والمنظمات )

 (Ecclec,1991:131لقدرات منظمات األعمال وقابليتها عىل تحقيق أهدافها 
ً
( ويعرف ايضا

موقع الذي تتمتع به مخرجات المنظمة بعد ان تم اجراء العمليات عىل مدخالتها بانه هو ال
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(Wit& Meyer,1998:40 ن اهتمامات ( ويعرف بأسلوب متكامل للعمل يهتم بالموازنة بير

ي العمليات 
ن
ن ف أصحاب المصالح وزيادة احتمالية نجاح المنظمة عىل االمد البعيد والتمير

ن الع ي )الرويشديالتشغيلية والمالية وتحسير
 
  2009،القة مع الزبون وتطوير االداء السوف

 :39 .) 

 من 
ً
 للخطة الموضوعة سلفا

ً
ي وظيفة تنظيم للجهود الخاصة بالعمل وفقا

أما الرقابة فتعبن

اجل تحقيق االهداف المنشودة والمرغوب فيها ويتم ذلك بتحديد ما يجب ان يقوم به الفرد 

االفراد او المجموعات او المنظمات او الجماعة او المنظمة ويؤثر عىل عمل 

(Vaassen,2003:143 بانها عنرص هام من عنارص العملية االدارية يتكون من 
ً
( وتعرف ايضا

ي بموجبها يتم التأكد من ان االداء يتم عىل النحو الذي 
مجموعة من العمليات واالساليب الب 

ي ان الرقابة تسبق االداء 
 وتعقب حدوثه الن الهدفحددته االهداف الموضوعية وذلك يعبن

غيب واستعمال السلط باإلرشاد منها توجيه االداء لتحقيق ما هو مخطط لها  ة والتوجيه والي 

ن عىل وفق معايير 323:  2008والنفوذ اذا تطلب االمر )بربر, ( وكذلك تعرف تقييم أداء العاملير

 ومقارنة االداء مع تلك المعايير لتحديد فجوات 
ً
ن األداء الالعمل المحددة مسبقا حاىلي األداء )بير

ن  والمتوقع(، ومن ثم صياغة الخطوات العالجية الالزمة وتقديم التغذية الراجعة للعاملير

ي االداء 
ن
ي القضاء عىل العجز الحاصل ف

ن
بهدف التعرف عىل نتائج تقييمهم ومساعدتهم ف

ن   (. Dessler,2017:266) ولغرض تعزيز ومواصلة األداء المتمير

امج والقرارات،  : اهمية الرقابة – 2 ن الخطط والي  ي قدرتها عىل الجمع بير
ن
تكمن أهمية الرقابة ف

ويمكن أن تستند هذه الخطط والقرارات إىل أهداف وضمن إطار العمليات المخصصة لهذا 

الغرض لضمان التنفيذ المثاىلي واالقتصادي ويتم تنفيذ بالشعة المناسبة, ال تقترص مهمة 

مل ولكن لضمان استخدام أفضل الوسائل والطرق والنماذج ألداء الرقابة عىل ضمان تنفيذ الع

 .
ً
, التنفيذ، وإعطاء النتائج المتوقعة عندما يكون ذلك ممكنا

ن
ف ( 30:  006ويشير )الصير

: 37: 2011و)ديري, ي
ن عنارص العملية االدارية اىل االب   ( اىل االهمية الخاصة بالرقابة من بير

ي الفعال ا –أ  لتوجيه( اىل ا التنظيم، التخطيط،لوظائف االدارية المختلفة )يوجه النظام الرقاب 
 نقاط القوة والضعف داخل المنظمة. 

ي  –ب 
ن
ي تحدث ف

ن عن التخطيط نحو نقاط الضعف الب  ي المسؤولير يوجه النظام الرقاب 
 خططهم. 

ن اهداف الفرد واهداف المنظمة ككل.  –ج  ي الفعال االنسجام بير  يحقق النظام الرقاب 
ي حصلت اثناء التنفيذ وعليه تحدد االجراءات الالزمة  –د 

ي االنحرافات الب   النظام الرقاب 
ن يبير

 لمواجهة تلك االنحرافات. 
توجيه عمليات التنفيذ للخطط الموضوعة ومتابعة التنفيذ بما يحقق االهداف  –ـه 

ي الخطط. 
ن
 الموضوعة ف
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بع كفاية ممكنة الن الرقابة وسيلة للتت  بأعىلتساعد االجهزة التنفيذية عىل اداء المهام  –و 
 وتوجيه العمليات. 

 
من اجل التحقق من أن ما يحدث أو ما حدث مماثل لما تم تحقيقه  مراحل عملية الرقابة:  3 -

يتم بموجبها قياس األداء من اجل اكتشاف االنحرافات أو  يسال بد من وجود معايير أو مقا

وري تشخ يص وعالج تلك االنحرافات والمشكالت المشكالت، وعليه يصبح من الرصن

وتصحيح مسارها أو وضع أهداف جديدة. وان عملية الرقابة ال بد أن تمر بالمراحل المنظمة 

( )المساعدة Bateman &Snell,2001:47( )111:  997والمرتبة تبعا لتسلسلها )الصباح,

  (. 284: 2013واخرون,

:  -أ  ء الرقابة هي وضع معايير األداء، ومعايير األدا تمثل الخطوة االوىل لعملية تحديد المعايب 

ي يمكن اعتمادها  
هو الموقف الذي ترغب المنظمة أن يكون أداؤها متفق معه، اي الحالة الب 

ي تهدف 
ي تقوم المنظمة بوضعها والب 

امج  الب  كمقياس للمراقبة، حيث تتضمن الخطط والي 

  ما يحدد ذلك 
ً
ي غالبا

ي تضعها المنظمة مسبقإىل غاية أو نهاية معينة والب 
ة، وفق المعايير الب 

وكذلك يجب أن تكون هذه المعايير أو المقاييس واقعية ودقيقة ومبنية بالشكل السليم، 

 
ً
 قد تكون تلك المعايير موضوعة ومفروضة من قبل الجهات الخارجية الحكومية مثال

ً
واحيانا

 دولية. ومن أهم أنواع ويتطلب من المنظمات العمل بموجبها، و قد تكون هذه المعايير 

 المعايير 

  .معيار اإلنتاجية: عدد العمال، عدد ساعات العمل، عدد اآلالت ... الخ 

  ،معدالت الغياب : ن حات،، نوع المنتج، عدد الشكاوىاتجاهات العاملير ن  مقي  تحسير

 . اإلنتاجية.. الخ

  ي موقع
ن
 لنمو. اه العام لللسوق )معیار الصناعة(، االتج اإلجماىلي السوق: المعيار  المنظمة ف

  التشغيلية. معيار الربحية: نسب الربحية، الكفاءة 

  ،ي السوق
ن
معيار جودة المنتجات: وتمثل معيار النوعية ومقارنتها بمثيلها من المنتجات ف

 عدد مالحظات الزبائن عىل السلعة. 

 ي معايير المساهمة )المبالغ النقدية( الذي تخصصها المنظم
 ةالمسؤولية االجتماعية: وتعبن

ية( ومقارنة هذه عىل )سنوية للرصف  لمبالغ االثقافة، تجميل المنطقة، الجمعيات الخير

ي الحجم والنشاط.  مع
ن
كات المماثلة ف  ما تم تخصصه من قبل الشر

  ن الذين امج التدريبية، عدد العاملير ي الي 
ن
ن ف ن المشاركير تطوير األفراد وتأهيلهم: عدد الموظفير

ن  الذين تم تعيينهم، عدد المديرين الذين جاؤوا من خارج  تم فصلهم بالمقارنة مع العاملير

 المنظمة. 

 



 2021-عشر  الرابعالعدد                                                           مجلة العلوم اإلحصائية 
 

70 
 

وهي الخطوة الثانية لعملية الرقابة وفيها يتم تحديد مدى التطابق )المقارنة(  قياس االداء:  –ب 

ي ) أعىل من  ي يكون  منها ما هو إيجاب 
ي تظهر االنحرافات، والب 

 اإلنجاز الفعىلي مع المعيار والب 
ن بير

ي    ) أن اإلنجاز الفعىلي أقل من المعيار(  وتتمثل جوهر عملية الرقا ة  بالمعيار(، ومنها ما هو سلب 

ي تمثل بموضوعية ودقة أداء االفراد  او انشطة محددة، وهي عملية 
ي جمع المعلومات الب 

ن
ف

ي اغلب المنظمات وتتضمن وضع أساليب جديرة بالثقة يعتمد عليها لقياس األداء 
ن
مستمرة ف

ي عملية الرقابة. وتعتمد  اإلجاباتوتوفر 
ن
الواضحة والكافية لتمهد الطريق أمام الخطوة الثالثة ف

  االتية: مليات القياس عىل المصادر ع

  المالحظة الشخصية 

  التقارير اإلحصائية واألشكال البيانية 

 التقارير الشفوية خالل االجتماعات واللقاءات 

 التقارير المكتوبة 

:  -ج ي العملية الرقابية هي اتخاذ اإلجراءات  اجراءات الفعل التصحيح 
ن
ة ف المرحلة األخير

ي الخطوة السابقة، فإذا  التصحيحية عىل ضوء نتائج
ن
مقارنة األداء الفعىلي باألداء المخطط له ف

 أن األداء الفعىلي مطابق للمعايير الموضوعة تستمر العملية الرقابية، وقد تستخدمها اإلدارة  
ن تبير

ن  ي عملهم الناجح، وإذا ما تب بالنشاط لالستمرار كأداة دافعية لتشجيع األفراد المعنيير
ن
ن أن ف ير

ي وجود مشكلة أو انحراف األداء غير مط
ن ابق للمعايير الموضوعة، فذلك يعبن جازه تم ان ما  بير

ن ما كان يجب أن ينجز وهذا يتطلب اتخاذ إجراء تصحيحي مناسب.  وقد تكون االنحرافات  وبير

سلبية فيتطلب اتخاذ القرارات بتعديل األهداف والخطط وإعادة توزيــــع األعمال، وقد تكون 

ي هذه الحالة يجب  االنحرافات إيجابية، أي
ن
أن يكون األداء الفعىلي أعىل من األداء المخطط، وف

ي وضع 
ن
عىل اإلدارة دراسة وتحليل سبب تلك االنحرافات لمعرفة هل السبب هو عدم الدقة ف

 . ن وري متابعة اإلجراءات التصحيحية  المعايير أساسا أم لألداء العاىلي للعاملير ومن الرصن

تعدى بل قد يتطلب أن ي ،وتصحيحها رص عىل اكتشاف األخطاء باإلجراءات الوقائية، أذ ال يقت

 ذلك ليشمل منع تكرار االنحرافات واتخاذ االحتياطات الالزمة للوقاية من حدوثها. 

 المبحث الثالث  
 الجانب العمىل  

( بعض الخصائص الديمغرافية عن عينة 3يعرض الجدول )وصف خصائص العينة :  - 1
ي عينة البحث بلغت ) البحث ومنها ان نسبة الذكور 
ن
( وهي اعىل من نسبة االناث وذلك % 77ف

كات الوزارة كافة، وان أعىل نسبة فئة عمرية من  ي مواقع دوائر وشر
ن
ي ف

 لطبيعة العمل الميدابن
ً
تبعا
(  وهذا يشير اىل نضج العينة وذلك ما يساهم باإلجابة بشكل واقعي % 45( بلغت ) 50 - 41)

لبحث، اما بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس فلقد بلغت أعىل عن الفقرات الخاصة بأبعاد ا
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(، وشكلت سنوات  % 83(، وشكل منصب مسؤول الشعب اعىل نسبة وهي )% 78نسبة )
 (. % 35( اعىل نسبة حيث بلغت ) 20 – 16الخدمة من )

 ( وصف عام لخصائص العينة3الجدول رقم )
تيب النسبة % التكرار الخصائص  الي 

االجتماىعي النوع   
 1 77 46 ذكر

 2 23 14 أثبن 

100 60 المجموع  %   

 العمر

31  – 40 19 32 2 

41  – 50 27 45 1 

51 فاكي     14 23 3 

100 60 المجموع  %   

 التحصيل لدراسي 

 4 5 3 ماجستير 

 1 78 47 بكالوريوس

 2 10 6 دبلوم

 3 7 4 اعدادية

100 60 المجموع  %   

ي 
 المنصب الوظيقن

عاممدير   1 2 5 

 4 3 2 معاون مدير عام

 2 7 4 مدير قسم

 3 7 4 معاون مدير قسم

 1 81 49 مسؤول شعبة

100 60 المجموع  %   

عدد سنوات 
 الخدمة

6  – 10 2 3 5 

11  – 15 13 22 3 

16  – 20 21 35 1 

21  – 25 14 23 2 

26 سنة فأكي     10 17 4 

100 60 المجموع  %   

 الباحثاناعداد المصدر:  

ات البحث وتحليلها  – 2  وصف متغب 
: وصف وتشخيص فقرات المتغب  المستقل 

ا
( )التخطيطأول اتيحر  اإلسبر  

ي للبحث )يتضمن المتغير المستقل 
ن
( ف ي اتيح  ( 21تم إجراؤها ) الذي االستبانةالتخطيط اإلسي 

، التوجهفقرة توزعت اىل ثالثة أبعاد هي ) ي اتيح  ،التحليل  اإلسي  ي اتيح  القرار  تخاذ ا اإلسي 
( 
ُ
( ولكل بعد ي اتيح  ،عدد اإلجابات لتدرج ليكرت  احتسابأذ تم  فقرات،( 7اإلسي   الخماسي

 المعيارية وكما موضح أدناه.  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  واستخراج
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اتيحر   –1  التخطيط االسبر
ي لألبعاد والذي يعكس مدى 4يعرض الجدول )

تيب النهاب   تماماه( اإلحصاءات الوصفية والي 
ي إذ جاء ترتيبها عىل الن اليومية،أفراد عينة البحث بهذه األبعاد ومدى مالمستها أعمالهم 

حو اآلب 
،)التوجه  ي اتيح  ،القرار  اتخاذ  اإلسي  ي اتيح  ( ويشير التحلي اإلسي  ي اتيح  ل ان التحليل اإلسي 

ي موزون قدره )التخطيط االس  ي باعتباره متغير مستقل رئيسي حقق متوسط حساب  اتيح  ( 3.45ي 
وبذلك فإنه حقق مستوى إجابة )مرتفع( وهذا يشير إىل  ،(0.724نحراف معياري قدره )اوقيمة 

 . البحثإىل إجابات أفراد عينة  استنادا أن المتغير حصل عىل أهمية مرتفعة 

اتيحر  ( وصف وتشخيص فقرات التخطيط ا4جدول )  السبر

 الرتبة ت
أبعاد المتغير المستقل 
ي  اتيح   التخطيط اإلسي 

المتوسط 
ي   الحساب 

 االنحراف
 المعياري

معدل مستوى 
 التقييم

ي  التوجه األول 1 اتيح   مرتفع 0.743 3.52 اإلسي 

ي  الثالث 2 اتيح   معتدل 0.817 3.38 التحليل اإلسي 

ي  3
ي  اتخاذ  الثابن اتيح   مرتفع 0.728 3.43 القرار اإلسي 

ي  اتيح   مرتفع 0.724 3.45 النتائج النهائية للتخطيط اإلسي 

ي  الباحثان باالعتماد المصدر: إعداد 
نامج اإلحصاب   SPSS v.23     n=60عىل مخرجات الي 

اتيحر   التوجه – 2  االسبر
 5يظهر الجدول )

ُ
ي الموزون العام لبعد ي حيث ب التوجه( نتائج الوسط الحساب  اتيح  لغ اإلسي 

فقد حصل هذا البعد عىل مستوى إجابة )مرتفع(  ،(0.743معياري قدره ) وبانحراف( 3.52)
مما يؤكد أهميته عىل مستوى أفراد العينة وأن المنظمة موضوع البحث تحرص عىل ان يكون 

 المسار العام الذي تختاره من أجل تحقيق األهداف العامة.  باعتبارهتوجهات الفكرية  أحد 
  تشير النتائج الواردة

ُ
 إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات بعد

ً
ي الجدول المذكور انفا

ن
 لتوجهاف
ي تراوحت اتيح  ن ) اإلسي  ( عىل أعىل متوسط 5(. فقد حصلت الفقرة )3.42( و )3.68ما بير

ي موزون بلغت قيمته ) ن 0.965معياري قيمته ) وانحراف( 3.68حساب  ( وهذه النتائج تبير
ي إجابات عينة ا االنسجام

ن
ىل )تحرص ادارة المنظمة علبحث تجاه تلك الفقرة الخاصة الجيد ف

ن حصلت الفقرة ) تحديد االهداف والسع  لتحقيقها( ي حير
ن
( 3ضمن مستوى إجابة مرتفع.  ف

ي موزون بلغت قيمته  )تضع االدارة العليا رسالة محددة للمنظمة(  متوسط حساب 
عىل أدبن

 جابة مرتفع. ( ضمن مستوى إ1.062معياري قيمته ) وانحراف( 3.42)
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اتيحر   توجهال( الوصف والتشخيص لفقرات 5جدول )  اإلسبر

اد
بع
ال
ا

 

ت
 

 الفقرات

 المقاييس الوصفية بدائل تدرج ليكرت الخماس  

ما
ما
ق ت

تف
أ

 

ق
تف
ال أ

 

يد
حا
م

 

ق
تف
أ

ما 
ما
ق ت

تف
أ

   
ر

ن
سا
ح
 ال
ط
س
تو
لم
ا

 

ف
را
ح
الن
ا

 
ي
ار
عي
لم
ا

 

رة
فق
 ال
ب
رتي
ت

ى  
تو
س
 م
ل
د
مع

بة
جا
إل
ا

 

ه 
ج
تو
ال

  
ر

ح
تي
ا
ر
ب
س
ال
ا

 

1 
ي المنظمة 

يتوفر لدى االدارة العليا فن
اتيجية واضحة   ومحددةرؤية اسي 

 مرتفع 6 0.996 3.42 6 27 15 10 2

2 
تسع االدارة العليا لتوضيح رؤيتها 

ن  اتيجية اىل الموظفير
 االسي 

 مرتفع 5 1.050 3.50 9 25 16 7 3

3 
تضع االدارة العليا رسالة محددة 

 للمنظمة
 مرتفع 7 1.062 3.42 8 25 13 12 2

4 
ومبادئ تتببن ادارة المنظمة قيم 

ي العمل تحكم
 سلوكها فن

 مرتفع 3 0.891 3.55 7 27 19 6 1

5 
تحرص ادارة المنظمة عىل تحديد 

 لتحقيقها والسعي االهداف 
 مرتفع 1 0.965 3.68 11 28 13 7 1

6 
ي  التوجهينسجم  اتيح   دارةإل االسي 

اتيجية الوزارة  المنظمة مع اسي 
 مرتفع 4 0.873 3.53 6 28 19 6 1

7 
توظف اهداف المنظمة لتحقيق 

 رؤية ورسالة المنظمة من اجل
 تطوير اعمالها اليومية

 مرتفع 2 0.963 3.57 10 23 19 7 1

ي  اتيح   مرتفع - 0.743 3.52 الوصف والتشخيص عىل المستوى الكىلي للتوجه االسي 

ي  باالعتماد إعداد الباحثان  المصدر:  
نامج اإلحصاب      SPSS v.23                n =60عىل مخرجات الي 

اتيحر   –3  التحليل االسبر

ي الموزون العام لبعد التحليل 6يوضح الجدول ) ي ( نتائج الوسط الحساب  اتيح  ( 3.38لغ )ب االسي 
 عىل مستوى إجابة )معتدل( مما يؤكد  (،0.817معياري قدره ) وبانحراف

ُ
فقد حصل هذا البعد

ن بمستويات تكاد تكون منخفضة )بأن فهم المنظمة  ذلك بأن األفراد عينة البحث كانوا متفقير
ات الش  االستجابةالمبحوثة لبيئتها الداخلية والخارجية وتحديد أفضل سبل  يعة للتغير

ي إىل مستوياتتحقيق أفضل أداء يحتاج إ باتجاه واستغاللها 
 مرتفعة(.  ىل بعض التعزيزات كي يرتق 

 التحليل 
ُ
 إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات بعد

ً
ي الجدول المذكور انفا

ن
تشير النتائج الواردة ف
ي تراوحت اتيح  ن ) اإلسي  ( عىل أعىل متوسط 14(. فقد حصلت الفقرة )3.28( و )3.60ما بير

ي موزون بلغت قيمته ) ن  (،1.012معياري قيمته ) وانحراف( 3.60حساب  وهذه النتائج تبير
ي إجابات عينة الدراسة تجاه تلك الفقرة الخاصة 

ن
  )تعمل االدارة العلالتوافق المرتفع ف

ن
يا ف

امج الرقابية( استثمار المنظمة عىل    البر
ن
ن  . نقاط القوة وتجنب الضعف لغرض التنوع ف ي حير

ن
ف

ية،موارد ))تهتم االدارة العليا بتحليل ال( 9حصلت الفقرة )  مع  مادية، بشر
 
مالية( انسجاما

) ي موزون بلغت قيمته ) حاجات االداء اليوم   متوسط حساب 
معياري  وانحراف( 3.28عىل أدبن

 ( ضمن مستوى إجابة معتدل. 0.993قيمته )
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اتيحر   لفقرات التحليل( الوصف والتشخيص 6جدول رقم )  اإلسبر
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8 

تقوم ادارة المنظمة بتحليل 
البيئة الخارجية للتعرف عىل 

 )السياسية،المؤثرات 
 االقتصادية، االجتماعية،
ي تؤثر عىل عمل الثقافية(

ها الب 
 والمستقبلالحارصن 

 معتدل 5 0.986 3.33 6 22 20 10 2

9 

تهتم االدارة العليا بتحليل 
ية، مالية(  مادية، الموارد )بشر

مع حاجات االداء  انسجاما 
 اليومي 

 معتدل 7 0.993 3.28 4 25 18 10 3

10 

تعمل االدارة العليا عىل تحليل 
البيئة الداخلية لمعرفة نقاط 

ي  والضعف الموجودةالقوة 
فن

 المنظمة

 معتدل 4 1.073 3.37 7 25 14 11 3

11 

تهتم االدارة العليا بتحليل 
البيئة الخارجية للمنظمة 

للتعرف اىل الفرص المتاحة لها 
ي 
 تواجه والتهديدات الب 

 المنظمة

 معتدل 6 0.948 3.32 3 28 16 11 2

12 
تسع االدارة العليا لتحليل 

ي 
ن وكفاءتهم فن قدرات العاملير

 االداء اليومي 
 مرتفع 2 0.996 3.42 7 25 15 12 1

13 

ي المنظمة 
تعمل االدارة العليا فن

اغتنام الفرص وتجنب عىل 
التهديدات لغرض تطوير 

ي   برامجها الرقاب 

 معتدل 3 1.025 3.37 5 27 17 7 4

14 

ي المنظمة تعمل 
االدارة العليا فن

استثمار نقاط القوة  عىل
وتجنب الضعف لغرض التنوع 

امج الرقابية ي الي 
 فن

 مرتفع 1 1.012 3.60 12 22 17 8 1

اتيحر  لوصف والتشخيص عىل المستوى الكىل  للتحليل ا  معتدل - 0.817 3.38 االسبر

ي  باالعتماد المصدر: إعداد الباحثان 
نامج اإلحصاب    SPSS v.23          n=60عىل مخرجات الي 

اتيحر   –4   اتخاذ القرار االسبر
ن الجدول )  7يبير

ُ
ي الموزون العام لبعد ي حيث اتخاذ ( نتائج الوسط الحساب  اتيح   القرار اإلسي 

 عىل مستوى  (،0.728معياري قدره ) وبانحراف( 3.43قيمته )بلغت 
ُ
فقد حصل هذا البعد

 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة والذي يؤكد عىل 
ُ
إجابة )مرتفع( مما يؤكد أهمية هذا البعد

 واتخاذ بأن إعداد أي خطة لمستقبل أعمال المنظمة  التخطيط،)نتائج وخالصة اعمال 
اتيجية بشأنها هو نتاج وخالصة لعمليات التخطيط الدقي لقرار ق وليس االقرارات اإلسي 

 كي يتم تفادي المشاكل المستقبلية(.    االرتجاىلي 
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ُ
 إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات بعد

ً
ي الجدول المذكور انفا

ن
 تخاذ اتشير النتائج الواردة ف

ن ) ي تراوحت ما بير اتيح  ( عىل أعىل 19(. فقد حصلت الفقرة )3.08( و )3.60القرار اإلسي 
ي موزون بلغت  وهذه النتائج  (،0.827معياري قيمته ) وانحراف( 3.60قيمته )متوسط حساب 

ي إجابات عينة الدراسة تجاه تلك الفقرة الخاصة )
ن
ن التوافق المنسجم ف لمنظمة بأن اتبير

  الخطة حسب أسبقيات وأهمية 
ن
تعمل عىل ترتيب األنشطة المراد تحقيقها ف

اتيجية للمنظمة(.  ن حصلت الفقرة ) اإلسبر ي حير
ن
ات )تسع ا( 20ف الدارة لتطوير خبر

) اتيحر  ن ضمن ممارسات االداء االسبر ي موزون بلغت قيمته  العاملي   متوسط حساب 
عىل أدبن

 ( ضمن مستوى إجابة معتدل. 1.139معياري قيمته ) وانحراف( 3.08)
 

اتيحر   اتخاذ ( الوصف والتشخيص لفقرات 7جدول رقم )  القرار اإلسبر
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15 
ف ادارة المنظمة عىل  تشر
ي 
خطوات تنفيذ االهداف فن

 حدودها الزمنية 
2 7 12 34 5 3.55 0.928 2 

 مرتفع

16 
تحرص االدارة العليا عىل تنفيذ 

ي ضمن  اتيح  االداء االسي 
 تشكيالت الهيكل التنظيمي 

1 5 20 29 5 3.53 0.833 3 
 مرتفع

17 
تؤكد االدارة حرصها عىل 

ات والمهارات  تشجيع الخي 
اتيجية   االسي 

4 4 21 23 8 3.45 1.032 5 
 مرتفع

18 
م ادارة المنظمة بالوقت  ن تلي 

ي المحدد لتنفيذ الخطط 
الزمبن

 المحددة 
1 7 20 27 5 3.47 0.873 4 

 مرتفع

19 

تعمل المنظمة عىل ترتيب 
ي 
االنشطة المراد تحقيقها فن
الخطة حسب أسبقيات 

اتيجية للمنظمة   واهمية االسي 

 مرتفع 1 0.827 3.60 6 30 19 4 1

20 
ات  تسع االدارة لتطوير خي 

ن ضمن ممارسات االداء  العاملير
ي  اتيح   االسي 

 معتدل 7 1.139 3.08 6 16 22 9 7

21 
تحاول المنظمة تطوير قدراتها 

التكنولوجية ضمن االداء 
   ألعمالها التخطيطي 

 معتدل 6 0.840 3.35 3 25 23 8 1

ي القرار  التخاذ الوصف والتشخيص عىل المستوى الكىلي  اتيح   مرتفع - 0.728 3.43 االسي 

ي  باالعتماد الباحثان المصدر: إعداد 
نامج اإلحصاب   SPSS v.23      n = 60عىل مخرجات الي 

 

(:  -ثانيا  وصف وتشخيص فقرات المتغب  المعتمد )األداء الرقانر 
ي 
ن
( ف ي ( فقرة 21الذي تم إجراؤها عىل ) االستبانةيتضمن المتغير المعتمد للدراسة )األداء الرقاب 

،توزعت عىل ثالثة أبعاد هي )تحديد  ( ولك األداء،قياس  المعايير ل إجراءات الفعل التصحيحي
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( 
ُ
 واستخراج ،عدد اإلجابات لتدرج ليكرت الخماسي  احتسابحيث تم  فقرات،( 7بعد

 المعيارية وكما   واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

تيب8يوضح الجدول ) ي لألبعاد والذي يعكس مدى  ( اإلحصاءات الوصفية والي 
 تماماهالنهاب 

ي )إجراءات الفعل  األبعاد،أفراد عينة الدراسة بهذه 
،الإذ جاء ترتيبها عىل النحو اآلب   تصحيحي

،تحديد  ي الرئيسي فقد حقق متوسط  األداء(،قياس  المعايير أما بالنسبة لمتغير األداء الرقاب 

ي موزون قدره ) ( وبذلك فإنه حقق مستوى 0.672معياري قدره )حراف ان( وقيمة 3.29حساب 

راد إىل إجابات أف استنادا إجابة )معتدل( وهذا يشير إىل أن المتغير حصل عىل أهمية مقبولة 

       عينة الدراسة. 

 ( وصف وتشخيص فقرات االداء الرقانر  8جدول )

 الرتبة ت
أبعاد المتغير المعتمد األداء 

ي   الرقاب 
المتوسط 
ي   الحساب 

 االنحراف
 المعياري

معدل مستوى 
 التقييم

ي  1
 معتدل 0.780 3.28 تحديد المعايير  الثابن

 معتدل 0.608 3.24 قياس األداء الثالث 2

 معتدل 0.824 3.35 إجراءات الفعل التصحيحي  األول 3

ي   معتدل 0.672 3.29 النتائج النهائية لألداء الرقاب 

ي  باالعتماد المصدر: إعداد الباحثان   
نامج اإلحصاب    SPSS v.23  n = 60عىل مخرجات الي 

 : ات الفرعية فقد كانت نتائجه كما يىل   اما تحليل المتغب 
1-  :  تحديد المعايب 

 تحديد المعايير حيث بلغت 9يظهر الجدول )
ُ
ي الموزون العام لبعد ( نتائج الوسط الحساب 

فقد حصل هذا البعد عىل مستوى إجابة  (،0.780معياري قدره ) وبانحراف( 3.28قيمته )
ي تحديد المعايير المخصصة لألداء وقياسه وتقيمه 

ن
)معتدل( مما يؤكد ذلك إىل تعزيز الجدية ف

ي 
 مع المواقف المحيطة.  والتمسر

 تحديد 
ُ
 إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات بعد

ً
ي الجدول المذكور انفا

ن
تشير النتائج الواردة ف

ن )( Q28-Q22المعايير ) ( عىل أعىل 22(. فقد حصلت الفقرة )3.12( و )3.43تراوحت بير

ي موزون بلغت قيمته ) وهذه النتائج  ،(0.909معياري قيمته ) وانحراف( 3.43متوسط حساب 

ن  ي إجابات عينة البحث تجاه تلك الفقرة الخاصة  االنسجامتبير
ن
ظمة )بأن المنالمقبول ف

جابة ضمن مستوى إ رسالتها وأهدافها وغاياتها(من  انطالقا المبحوثة تعتمد معايب  األداء 

ن حصلت الفقرة ) ي حير
ن
اتيجية كافة مراحل وخطوات ( 26مرتفع. ف )تغط  المعايب  االسبر

) ي موزون بلغت قيمته ) االداء الرقانر   متوسط حساب 
معياري قيمته  وانحراف( 3.12عىل أدبن

 ( ضمن مستوى إجابة معتدل. 1.043)
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 المعايب   لفقرات تحديد ( الوصف والتشخيص 9جدول )
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22 
معايير االداء تعتمد المنظمة 

انطالقا من رسالتها واهدافها 
 وغاياتها

 مرتفع 1 0.909 3.43 4 29 18 7 2

23 
ي 
اتيجية فن تمتاز المعايير االسي 

المنظمة بأنها مرنة ومرتبطة 
ات البيئية  بالتغيير

 معتدل 3 0.983 3.32 4 26 18 9 3

24 
تحرص المنظمة عىل تطوير 
 
ً
مقارنة المعايير المستخدمة تبعا

 لتطور اعمالها  
 معتدل 2 0.774 3.33 1 28 21 10 0

25 
تؤكد المنظمة عىل مهنية المعايير 
المحددة لقياس االداء وانسجامها 

 مع متطلبات العمل
 معتدل 4 0.962 3.30 4 25 18 11 2

26 
اتيجية كافة  تغطي المعايير االسي 

ي   مراحل وخطوات االداء الرقاب 
 معتدل 7 1.043 3.12 4 20 19 13 4

 
27 

ي 
اتيجية فن تمتاز المعايير االسي 

ي 
المنظمة بأنها واضحة وممكنة فن

 باألداءمقارنتها 
 معتدل 5 0.945 3.23 4 21 22 11 2

28 
ي 
اتيجية المعتمدة فن المعايير االسي 
ن   المنظمة معروفة لكل العاملير

 معتدل 6 0.958 3.22 2 26 18 11 3

 معتدل - 0.780 3.28 الوصف والتشخيص عىل المستوى الكىلي لتحديد المعايير 

ي  باالعتماد المصدر: إعداد الباحثان 
نامج اإلحصاب       SPSS v.23   n = 60عىل مخرجات الي 

 االداء  قياس -2
 قياس 10يظهر الجدول )

ُ
ي الموزون العام لبعد  االداء أذ بلغت قيمته( نتائج الوسط الحساب 

 عىل مستوى إجابة )معتدل(  (،0.608معياري قدره ) ( بانحراف3.24)
ُ
فقد حصل هذا البعد

ي 
 اإلنجاز الفعىلي مع المعيار والب 

ن مما يؤكد ذلك إىل أن تحديد مدى التطابق )المقارنة( بير

ي لمعا االنحرافاتتظهر 
جة لوقد تكون إيجابية أو سلبية يجب أن يكون واقعي وحقيق 

ي تراكم  االنحرافات
ن
 من أن تكون العملية هامشية مما يسهم ذلك ف

ً
 رافاتاالنحالحاصلة بدل

ي منها فقط.   وزيادة المشاكل الناجمة عنها مع عدم اإلرصار عىل إظهار اإليجاب 

 إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات بعد  جوتشير النتائ
ً
ي الجدول المذكور انفا

ن
الواردة ف

ن ) ير تراوحتالمعايتحديد  ( عىل أعىل متوسط 30حصلت الفقرة ) ( فقد 2.98( و )3.42ما بير

ي موزون بلغت قيمته ) ن 0.44معياري قيمته ) وانحراف( 3.42حساب  ( وهذه النتائج تبير

ي إجابات عينة البحث تجاه تلك الفقرة الخاصة ) االتفاق
ن
مقارنة تتفاوت انواع الالمقبول ف

 وقياس االداء مع المعايب  تبع
 
ي  . مرتفعضمن مستوى إجابة  المنظمة( ألداءذلك  ألهميةا

ن
ف

ن حصلت الفقرة ) )تستخدم المنظمة قياس االداء لمجرد كشف االخطاء دون ( 35حير
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ي موزون بلغت قيمته ) تحديد اسبابها(  متوسط حساب 
معياري  وانحراف( 2.98عىل أدبن

 ( ضمن مستوى إجابة معتدل. 0.930قيمته )

 والتشخيص لفقرات بعد قياس األداء( الوصف 10جدول )
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29 

تتم عملية قياس االداء 
ي 
ي حدود فن

المنظمة فن
اتيجية  المعايير االسي 

 المحددة 

 معتدل 4 0.968 3.25 3 26 16 13 2

30 

تتفاوت انواع المقارنة 
وقياس االداء مع المعايير 

 
ً
 ألداءذلك  ألهميةتبعا

 المنظمة 

 مرتفع 1 0.944 3.42 6 25 18 10 1

31 

يساعد قياس االداء عىل 
تحديد التحسينات 

ي تسع اليها 
ورية الب   الرصن
 المنظمة 

 مرتفع 2 1.012 3.40 5 29 14 9 3

32 
ي 
تخضع عملية القياس فن

المنظمة اىل الحكم 
 الشخصي 

 معتدل 5 0.981 3.23 5 20 21 12 2

33 

تستخدم المنظمة قياس 
االداء لمجرد كشف 

دون تحديد االخطاء 
 اسبابها 

 معتدل 7 0.930 2.98 1 20 18 19 2

34 

تتم مراجعة وتقييم 
االداء عملية قياس 

دوري من قبل  بشكل
ن  ن مهنيير  متخصصير

 معتدل 6 1.042 3.00 4 16 20 16 4

35 

ي 
يضمن قياس االداء فن
المنظمة التحقق من 
تنفيذ االداء المخطط 

 والمطلوب

 معتدل 3 0.958 3.38 5 26 18 9 2

 معتدل - 0.608 3.24 األداء الوصف والتشخيص عىل المستوى الكىلي لقياس

ي  باالعتماد المصدر: إعداد الباحثان  
نامج اإلحصاب          SPSS v.23     n = 60عىل مخرجات الي 

 إجراءات الفعل التصحيح   –3
 إجراءات الفعل التصحيحي أذ 11يظهر الجدول )

ُ
ي الموزون العام لبعد ( نتائج الوسط الحساب 

 عىل مستوى إجابة ، (0.824معياري قدره ) بانحراف( 3.35قيمته )بلغت 
ُ
فقد حصل هذا البعد

اإلجراءات التصحيحية عىل ضوء  باتخاذ )معتدل( مما يؤكد ذلك إىل أنه عندما تقوم المنظمة 

ي الخطوة السابقة يجب أن تكون تلك اإلجراءات 
ن
نتائج مقارنة األداء الفعىلي باألداء المخطط له ف

 واقعية وملموسة. 
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 إجراءات  جتشير النتائ
ُ
 إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات بعد

ً
ي الجدول المذكور انفا

ن
الواردة ف

ن )  الفعل التصحيحي  ( عىل أعىل متوسط 42(. فقد حصلت الفقرة )3.28( و )3.43تراوحت بير

ي موزون بلغت قيمته ) ن 0.927معياري قيمته ) وانحراف( 3.43حساب  ( وهذه النتائج تبير

ي إجابات عينة البحث تجاه تلك الفقرة الخاصة ) االتفاق
ن
ند اجراء المنظمة المبحوثة عالكبير ف

  األداء أو عند 
ن
ظمة وبما للمن أفضللمعيار جديد فأنها تقارن أيهما  استخدامها التصحيحات ف

ن حصلت الفقرة ينسجم مع الواقع الخاص بالمنظمة ي حير
ن
( ضمن مستوى إجابة مرتفع. ف

م ادارة( 38) ن  عىل أدبن  المنظمة بكشف انحراف االداء الفعىل  عن االداء المستهدف( )تلبر

ي موزون بلغت قيمته ) ( ضمن مستوى 0.958معياري قيمته ) وانحراف( 3.28متوسط حساب 

 إجابة معتدل. 

 ( الوصف والتشخيص لفقرات بعد إجراءات الفعل التصحيح  11جدول )

 المقاييس الوصفية الخماس  )اإلجابات الخاصة بالفقرات( بدائل تدرج ليكرت
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36 

تسع االدارة لمعرفة 
وتحديد اسباب 

  تحدث 
االنحرافات البر

 بالمنظمة

 مرتفع 2 1.012 3.40 5 29 14 9 3

37 

ادارة المنظمة تقوم 
اتيجيات  بمراجعة االسبر
وتعديل او تغيب  المعايب   

تصحيحية  كإجراءات
 مناسبة

 معتدل 5 0.911 3.32 3 26 20 9 2

38 

م ادارة المنظمة ت ن لبر
بكشف انحراف االداء 

الفعىل  عن االداء 
 المستهدف

 معتدل 7 0.958 3.28 4 24 19 11 2

39 

تفصح ادارة المنظمة عن 
االجراءات التصحيحية 
المصاحبة لكل انحراف 

  تقاريرها
ن
 مكتشف ف

 معتدل 4 0.968 3.33 6 21 22 9 2

40 

تحاول ادارة المنظمة 
من بديل  أكب  ايجاد 

لتصحيح االخطاء 
 المكتشفة

 معتدل 6 1.127 3.32 10 17 18 12 3

41 
تتابع التصحيحات الفنية 

والعملية بعد وضعها 
  المنظمة

ن
 موضع التنفيذ ف

 معتدل 3 1.010 3.38 7 23 18 10 2

42 

تعتمد المنظمة اجراء 
  االداء او 

ن
التصحيحات ف

استخدام معيار جديد 
 للمنظمة أفضلايهما 

 مرتفع 1 0.927 3.43 5 27 19 7 2
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 معتدل - 0.824 3.35 ف والتشخيص عىل المستوى الكىل  إجراءات الفعل التصحيح  الوص 

ي  باالعتماد المصدر: إعداد الباحثان  
نامج اإلحصاب        SPSS v.23   n = 60عىل مخرجات الي 

 
 
ات الدراسة  -ثالثا ن متغب   عالقات االرتباط بي 

ي الجدول )
ن
ن 12أظهرت النتائج الواردة ف ي )المتغير  ( ان العالقة بير اتيح  التخطيط االسي 

ي )المتغير المعتمد( قد بلغت ) ( % 99( وبحدود ثقة أكي  من )0.840المستقل( واالداء الرقاب 
ن المتغير المستقل التخطيط  ارتباطوهذا يشير اىل وجود عالقة  ذات داللة معنوية بير

، إذ أشارت حدود المعن ي ي والمتغير المعتمد األداء الرقاب  اتيح   وية الخاصة بمعامالتاإلسي 
ن 0.01طردي عند مستوى ) واتجاهها أن العالقة قوية  االرتباط ي حدود العالقة بير

ن
(. وف

ات الفرعية  ي )المتغير المستقل( مع المتغير اتيح  ي  لألداءالتخطيط االسي  فكان اعىل ارتباط  الرقاب 
ي وتحديد المعايير أذ بلغ ) اتيح  ن التخطيط االسي  ( % 99كي  من )( وبحدود ثقة أ 0.804بير

ي واجراءات الفعل التصحيحي حيث بلغ ) اتيح  ن التخطيط االسي   (0.796وتليها االرتباط بير
ي وقياس  (% 99وبحدود ثقة أكي  من ) اتيح  ن التخطيط االسي  ي كانت أقل درجة ارتباط هي بير

ن
ف

 (% 99( وبحدود ثقة أكي  من )0.678االداء حيث بلغ )
ي للمنظمة عينة الدراسة وم وعليه فأن النتائج الموجبة تشير   األداء الرقاب 

ن ا إىل مدى التوافق بير
ي  اتيح   بنفس  لعملياتها،تقوم به من التخطيط اإلسي 

ً
ان معا ين يسير مما  التجاهاوإن كال المتغير

ي تم بناءها. 
فرضيات وكانت نتائج اختبار اليثبت صحة وانسجام الفرضية الرئيسة االوىل الب 

 :  
ر
  الفرعية كاالن

 
ي الجدول )ب -1

ن
 المتغير الفرىعي )12ينت النتائج الواردة ف

ن اتي التوجه( ان العالقة بير ( االسي  ي ح 

( قد بلغت ) ي ( وهذا يشير % 99( وبحدود ثقة أكي  من )0.780والمتغير المعتمد )االداء الرقاب 

 المتغير الفرىعي  ارتباطاىل وجود عالقة 
ن ي و  التوجهذات داللة معنوية بير اتيح  المتغير االسي 

ي إذ أشارت المعنوية الخاصة بمعامالت   اتجاهها و أن العالقة قوية  االرتباطالمعتمد األداء الرقاب 

ن 0.01طردي  عند مستوى ) ات الفرعية  التوجه( وان العالقة بير ي والمتغير اتيح   ألداءلاالسي 

ي )تحديد المعايير , اجراءات الفعل التصحيحي , قياس اال   0.721,  0.762داء( بمقدار  )الرقاب 

( مما يشير اىل عالقة قوية واتجاهها طردي % 99( عىل التواىلي وبحدود ثقة أكي  من )0.634, 

( وهذا ما يثبت صحة وانسجام الفرضيات الفرعية االوىل والثانية والثالثة 0.01مستوى ) عند 

 .  والرابعة عىل التواىلي

ي الجدو   -2
ن
ن المتغير الفرىعي )التحليل 12ل )كما تشير النتائج الواردة ف ( ان العالقة بير

( قد بلغت ) ي ( والمتغير المعتمد )االداء الرقاب  ي اتيح   99( وبحدود ثقة أكي  من )0.824االسي 

ن المتغير الفرىعي التحليل  ارتباط( وهذا يشير اىل وجود عالقة % ذات داللة معنوية بير

ي إ ي والمتغير المعتمد األداء الرقاب  اتيح  أن  الرتباطاذ أشارت المعنوية الخاصة بمعامالت اإلسي 

ي 0.01طردي عند مستوى ) واتجاهها عالقة قوية  اتيح  ن التحليل االسي  ( وان العالقة بير

ات الفرعية  ,  قياس االداء(  لألداءوالمتغير ي )اجراءات الفعل التصحيحي , تحديد المعايير الرقاب 

( مما يشير اىل % 99وبحدود ثقة أكي  من )( عىل التواىلي 0.661,  0.761,  0.799بمقدار )
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( وهذا ما يثبت صحة وانسجام الفرضيات 0.01مستوى ) عند عالقة قوية واتجاهها طردي 

 .  الفرعية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة عىل التواىلي

ي الجدول ) كما  -3
ن
ن المتغير الفرىعي )اتخاذ القرا12بينت النتائج الواردة ف ر ( ان العالقة بير

( قد بلغت ) ي ( والمتغير المعتمد )االداء الرقاب  ي اتيح   99( وبحدود ثقة أكي  من )0.786االسي 

 المتغير الفرىعي اتخاذ القرار  ارتباط( وهذا يشير اىل وجود عالقة %
ن ذات داللة معنوية بير

ي إذ أشارت المعنوية الخاصة بمعامالت  ي والمتغير المعتمد األداء الرقاب  اتيح  أن  اطالرتبااإلسي 

ي 0.01طردي عند مستوى ) واتجاهها العالقة قوية  اتيح  ن التحليل االسي  ( وان العالقة بير

ات الفرعية  , اجراءات الفعل التصحيحي , قياس االداء(  لألداءوالمتغير ي )تحديد المعايير الرقاب 

 ( مما يشير اىل% 99( عىل التواىلي وبحدود ثقة أكي  من )0.634,  0.740,  0.757بمقدار )

( وهذا ما يثبت صحة وانسجام الفرضيات 0.01العالقة قوية واتجاهها طردي عند مستوى  )

 .  عىل التواىلي
ة والحادية عشر والثانية عشر  الفرعية التاسعة والعاشر

اتيحر  وابعاده واألداء الرقانر  وأبعاده االرتباط( نتائج 12جدول رقم ) ن التخطيط اإلسبر  بي 

ات / األبعاد  المتغب 
تحديد 
 Y1لمعايب  

قياس األداء 
Y2 

 إجراءات
الفعل 

التصحيح  
Y3 

األداء الرقانر  
Y 

اتيحر   التوجه  االسبر
X1 

 0.780 0.721 0.634 0.762 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 درجة المعنوية

التحليل 
اتيحر    X2االسبر

 0.824 0.799 0.661 0.771 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 درجة المعنوية

اتخاذ القرار 
اتيحر    X3االسبر

 0.786 0.740 0.634 0.757 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 درجة المعنوية

التخطيط 
اتيحر    Xاالسبر

 0.840 0.796 0.678 0.804 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 درجة المعنوية

   0.01)≤ ** )معنوية االرتباط عند مستوى 
ي  باالعتماد المصدر: إعداد الباحثان 

نامج اإلحصاب   SPSS v.23عىل مخرجات الي 

 

 المبحث الرابع
 االستنتاجات والتوصيات 

: االستنتاجات 
ُ
 اول

  تم التوصل اليها من الجوانب النظرية ونتائج 
يعرض هذا الجانب اهم االستنتاجات البر

 :  البحث العملية وكما يىل 
ام  – 1 ن ي يجب عىل االدارة العليا االلي 

ي أحد الممارسات المهمة الب  اتيح  يعتي  التخطيط االسي 
ي المجاالت ك بها لدوره

ن
ي انجاح وتحقيق االهداف المنشودة للمنظمة ف

ن
 افة. ف
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ي باعتباره الضمانة االساسية لتنفيذ برامج وخطط  طدور التخطييتأكد  – 2 اتيح  االسي 
 . ي ي االداء الرقاب 

ن
 وموازنات المنظمة بالشكل المطلوب وتحقيق االثار االيجابية ف

يتوجب عىل االدارة العليا إعداد رؤية ورسالة واضحة ومحددة والعمل عىل تطويرها بما  – 3
 مع المرحلة المعارصة لها وتوفير متطلبات تحقيقها.  يتالئم

ية ومادية  – 4  لما يتوافر لدى االدارة العليا من موارد بشر
ً
يتأكد تحديد اولويات العمل وفقا

 ومالية. 
ن عي  االساليب المتاحة وتشكيل وترسيخ  – 5 ات العاملير تحرص االدارة العليا عىل تطوير خي 

. الموظف من  فاعلة تمكنقدرات   اداءه اليومي
6 –  . ي اتيجية الشاملة لكافة مراحل وخطوات االداء الرقاب 

 الحاجة اىل تحديد المعايير االسي 
ورة قياس االداء  – 7 ي التحقق من ما تم تنفيذه ومقارنته مع  باعتبارهتتأكد رصن

ن
 ف
ً
 هاما

ً
عنرصا

 االداء المخطط. 
ي واالداء الر  – 8 اتيح  ن التخطيط االسي  ي اشارة اىل فاعلية االدا تتأكد العالقة بير

ن
ي ف المنظمي ء قاب 

اتيجيات.  وظهور  امج واالسي  ي الي 
ن
 ذلك ف

 
: التوصيات

 
 ثانيا
  توصل اليها البحث تبلورت التوصيات االتية:    

  ضوء االستنتاجات البر
ن
 ف
ي  بممارسات التخطيطاالستمرار  – 1

ن
ي ف اتيح  وسيلة ، كونه الفواصل االداء المنظمي  االسي 

ي صوب اهدافها بكل قوة وثبات. 
ي المصن

ن
ي للمنظمة ودوره ف  االداء الرقاب 

ن  لتطوير وتحسير
ن برسالة المنظمة واهدافها  – 2 ورة تعريف العاملير الندوات والورش واالجتماعات  بإقامةرصن

 الدورية عنها. 
ي مختلف المستويات الوظيفية بما يتالئم مع ال تأهيل – 3

ن
ن ف حالية متطلبات الالعاملير

ي المشكالت.  بكافة متطلباتوالمستقبلية وااللمام 
ن
 العمل الجديدة وتجنب الوقوع ف

اتيجية  – 4 ي والبحث عن المناسب منها للمن لألداءالعمل عىل تحديد المعايير االسي  ظمة الرقاب 
ة زمنية ممكنة ومالئمة للتطبيق وضمن موارد وقدرات المنظمة.   وألطول في 

االداء توفر اجابات واضحة وكافية تسهم  بالثقة لقياسعىل وضع اساليب جديرة  العمل – 5
 الخطوات التالية من عملية الرقابة.  بإنجاز 

ي واشاعته كثقافة وممارسة مستمرة مع االداء الفعىلي المنجز،  – 6 العمل عىل تعزيز االداء الرقاب 
 عىل منعها قبل حدوثها.  وابعاده عن ممارسة اصطياد االخطاء او االنحرافات والعمل

 



 2021-عشر  الرابعالعدد                                                           مجلة العلوم اإلحصائية 
 

83 
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 . 1ط، دار الثقافة للنشر والتوزيــــعاألردن،  –عمان
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" ن  جامعة بغداد.  –رسالة ماجستير كلية االدارة واالقتصاد ، المتمير
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 . 1ط، دار الميشة للنشر والتوزيــــع والطباعةاألردن،  –عمان، تطبيقية"
ن ، ماجد عبد المهدي، المساعدة . 17 ن عليان، والهرامشة، خالد عبد الوهاب، والزيديير ، حسير
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