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Abstract 
The current study aims to identify the availability of the elements of 

strategic orientation represented by (vision, mission, goals, values)  in the 

surveyed organizations.  The statistical software package (spss) was 

adopted for the purpose of analyzing data related to the investigated field, 

and a total number of (100) questionnaire forms were distributed to an 

intentional sample of administrative leaders at the University of Mosul and 

the Northern Technical University, while  ( 85) a questionnaire forms 

were retrieved. Based on the statistical results, a set of conclusions were 

reached, the most important of (which is that the respondents’ answers 

achieved high-level of agreement about the availability of strategic 

orientation in the surveyed organizations in a way that allows them to 

formulate a sound vision of their future and develop a mission consistent 

with the nature of their work as well as planning their goals and setting 

policies necessary for its effective implementation). The study also  

presented a number of recommendations consistent with these conclusions 

. 
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 المدتخمص

إلى التعخف عمى مجى تؾافخ عشاصخ التؾجو االستخاتيجي الستسثمة بـ ) الخؤية,  تيجف الجراسة الحالية
لغخض تحميل ( spss) وتؼ اعتساد البخنامج االحرائي ،الخسالة, األىجاف, الكيؼ( في السشغسات السبحؾثة

( استسارة استبانة عمى عيشة قرجية مؽ الكيادات 100البيانات ذات العالقة بالسيجان السبحؾث, وتؼ تؾزيع )
, وفي ضؾء الشتائج مشيا ( استسارة85) ستُخجعتاالدارية في جامعة السؾصل والجامعة التقشية الذسالية , ا

حققت إجابات السبحؾثيؽ اندجامًا عالي  )اىسيااالحرائية تؼ التؾصل إلى مجسؾعة مؽ االستشتاجات ومؽ 
السدتؾى حؾل تؾافخ التؾجو االستخاتيجي لجى السشغسات السبحؾثة بالذكل الحي يتيح ليا صياغة سميسة 

فزاًل عؽ تخظيط أىجافيا ووضع الدياسات  ،لخؤيتيا السدتقبمية ووضع رسالة مشدجسة مع طبيعة أعساليا
وقج تؼ تقجيؼ عجد مؽ التؾصيات الستؾافقة مع تمػ  , (الالزمة لتشفيحىا بذكل فاعل

       االستشتاجات.                                  

 
 المفتاحيةالكممات 

 الرؤية, الرسالة, األىداف, القيم. التهجو االستراتيجي,

mailto:alaa.shihab99@ntu.edu.iq
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 المقدمة
يعج التؾجو االستخاتيجي بسثابة خارطة الظخيق التي تدتخشج بيا لمؾصؾل إلى أىجافيا مؽ خالل بشاء 
رؤية استخاتيجية فاعمة، وصياغة رسالة )واضحة، محفدة، ومعبخة( ورسؼ سياسات طسؾحة وقابمة لمتحقيق، 

دخيخ القجرات السشغسية وتأطيخ ذلػ كمو وفق االرتكاز عمى الشديج الكيسي وتفعيل دوره بسا يشدجؼ مع ت
بذكل يختقي بفعميا ويؾسع نظاق دورىا وأثخىا، مسا جعميا مؾضع اىتسام ومحط انغار الكيادات االدارية , 
لحلػ جاءت ىحه الجراسة لتذخيص واقع التؾجو االستخاتيجي وفق عشاصخه )الخؤية, الخسالة, األىجاف, الكيؼ( 

 عة التقشية الذسالية.عبخ دراسة تظبيكية في جامعة السؾصل والجام
واقع التؾجو االستخاتيجي عمى مدتؾى السشغسات السبحؾثة في وعميو فقج ىجفت ىحه الجراسة لتحجيج 

 إطار الكذف عؽ عشاصخه فزاًل عؽ بيان اسبكية ىحه العشاصخ قياسًا ببعزيا  البعض .
 المحهر االول :ـ منيجية الدراسة

 مذكمة الدراسة -اواًل:
يسثل التؾجو االستخاتيجي نقظة االنظالق الخئيدي لمسشغسات تجاه السدتقبل بالذكل الحي يزعو أمام 
دالة التفكيخ في مجسؾعة العشاصخ السعبخة عشو والسجدجة لرؾرتُو الفعمية في الؾاقع , وعميو وجج الباحثان 

 مؽ ذلػ مجخاًل لعخض مذكمة دراستيسا عمى وفق التداؤل االتي:  
تؾافخ العشاصخ الستخجسة لمتؾجو االستخاتيجي عمى مدتؾى السشغسات السبحؾثة وعمى الشحؾ ما مجى 

 الحي يؤشخ تؾجييا االستخاتيجي ويحجد مدتؾى تظمعاتو ؟
 أىمية الدراسة -ثانيًا:

 تبخز أىسية ىحه الجراسة في الشقاط اآلتية :
ُو نتاج إفخازات البيئة ومعظياتيا سؾاء أىسيتيا مؽ معظيات بشاء التؾجو االستخاتيجي كؾن تدتسج الجراسة -1

الجاخمية مشيا أو الخارجية والتي تؤشخ مختكدات القؾة والزعف، وتحجد أبخز معالؼ الفخص التي يسكؽ 
 التعامل معيا وأبخز التحجيات التي يتؾجب االستعجاد ليا.

اًل عؽ كؾنو يؤشخ يعج التؾجو االستخاتيجي ركيدة اساسية لبشاء أىجاف سميسة لسشغسات األعسال فز -2
 مالمح الخؤية السدتقبمية لسا تخغب أن تكؾن عميو تمػ السشغسات في السدتقبل.

 أىداف الدراسة                                                    -ثالثًا:
               تدعى الجراسة الحالية إلى تحقيق مجسؾعة مؽ األىجاف الخئيدة، ومؽ ىحه األىجاف :   
 بشاء إطار معخفي متكامل لمتؾجو االستخاتيجي. -1
 تحجيج واقع التؾجو االستخاتيجي عمى مدتؾى السشغسات السبحؾثة في إطار الكذف عؽ عشاصخه .  -2
 بيان اسبكية ىحه العشاصخ قياسًا ببعزيا عمى مدتؾى السشغسات السبحؾثة .  -3
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 مخطط الدراسة الفرضي  -رابعًا:
 
 
 

  
 
 
 

 إعجاد الباحثيؽالمردر: 
 

 فرضية الدراسة -خامدًا:
 استشادا إلى مخظط الجراسة الحالية فقج تؼ اعتساد الفخضية اآلتية:

يتحجد التؾجو االستخاتيجي استشادًا إلى إجابات السبحؾثيؽ عؽ العشاصخ الستخجسة لو عمى مدتؾى السشغسات 
 السبحؾثة .

 أساليب جمع البيانات -سادسًا:
مادامت الجراسة الحالية تجور ضسؽ نظاق البحث والتحخي عؽ واقع التؾجو االستخاتيجي فقج استمدم  

الحال اعتساد االستبانة أداة لجسع البيانات الخاصة لكل عشرخ مؽ عشاصخ التؾجو االستخاتيجي، وقج 
 تحجدت ىحه العشاصخ بـ ) الخؤية, الخسالة, األىجاف, الكيؼ( .

 راسةمنيج الد -سابعًا:
تبشى الجراسة الحالية السشيج الؾصفي التحميمي في مجال الكذف عؽ عشاصخ التؾجو االستخاتيجي  

 وتأشيخ مدتؾى التفعيل لو عمى مدتؾى السشغسات السبحؾثة.
 المحهر الثاني:ـ الجانب النظري 

أجاد بو سيعسل الباحثان مؽ خالل ىحا السحؾر عمى استعخاض أبخز معالؼ التؾجو االستخاتيجي التي 
 الباحثؾن مسثمٌة بـ السفيؾم واألىسية واألىجاف, فزاًل عؽ استعخاض مخترخ ألىؼ العشاصخ السسثمة لُو.

 أواًل:ـ  مفيهم التهجو االستراتيجي
يعج التؾجو االستخاتيجي أحج السفاليؼ االدارية الحجيثة الستعمقة بتحجيج مدتقبل السشغسة األساسي, 

إلى تحكيقيا, والظخيقة التي تتبعيا السشغسة مؽ أجل بقائيا واستسخارىا  ضسؽ  واألىجاف التي تدعى السشغسة
أن يكؾن لجى السشغسة  بيئة أعسال ديشاميكية، وىؾ بحلػ يسثل الحجخ األساس لشجاح أي مشغسة, إذ يتظمب

أساليب القجرة عمى مؾاكبة التغييخات والتشبؤ بيا مؽ أجل تحقيق مدتؾى عال مؽ األداء مؽ خالل استخجام 
إدارية مختمفة , وبالتالي تتحقق السشافدة والشجاح والتسيد في البيئة التي يتؼ فييا تشفيح األنذظة مقارنة 

 القيم الرؤية

التوجه 

 االستراتيجي

دهدا األ الرسالة  
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بالسشافديؽ مؽ خالل استثسار قجراتيؼ وتؾجيو عسمياتيا لتشفيح خظظيا بذكل فاعل وضسان تحقيق أعمى 
االستخاتيجي يعتبخ برؾرة عامة  والتؾجو Al-Najjar,& .(Al-Ammary 59 ,2020)مؽ األداء  مدتؾى 

ركشًا اساسيًا لرشاعة  الكيسة، ومؽ ثؼ يديل عسمية بشاء السختكدات التي يسكؽ مؽ خالليا لسشغسات األعسال 
, كسا يؾضح نؾع  (Kiiru, 2015, 22)تحقيق ميدة تشافدية، ويتيح ليا الجخؾل بقؾة في معتخك السشافدات 

 & Lin)ات، فزاًل عؽ اتخاذ القخار السشاسب وإعادة تخريص السؾارد االستخاتيجية التي تدتخجميا السشغس

Kunnathur, 2019, 51) ووصفت ,(Rayan, 2017, 14ا ) لتؾجو االستخاتيجي بالعسمية السشغسة
والسدتسخة السشؾي اتباعيا في السدتقبل مؽ قبل اإلدارة لمؾصؾل إلى الغايات واألىجاف السخجؾة واستغالل 

إلى أنو بشاء متعجد األبعاد  Lynch, 2015, 78))مؾاردىا بكفاءة وفاعمية وتسيد وإتقان. في حيؽ يذيخ 
ي تجعسيا عسميات األعسال في الؾقت السشاسب لتشاسب رسالة السشغسة تحجده وعائف العسل السييسشة الت

مجسؾعة مؽ األنذظة االستخاتيجية التي تعتسج عمييا أنو  ( (Nasir, 2013, 7ويخى  وأىجافيا واستخاتيجياتيا.
 السشغسة لغخض تحقيق األداء السسيد لمسشغسة.

 بغاياتيا عمى دراية تامة السشغسة في العميا ةاإلدار مؽ االستخاتيجي يجعل  إن التؾجووعميو يسكؽ القؾل 
والدياسات الؾاجب  وبيئتيا ليكميا الجاخمي عمى التعخف فيوفائجتيا  ، خجماتيا مؽ السدتفيجون  ىؼ ومؽ

ومتظمبات التظؾيخ  السادية والبذخية، واحتياجاتيا القخار لجييؼ، اتخاذ أساليب تحكؼ التي واألطخ اتباعيا،
 (.Faraj Allah, 2017, 56الذسؾلية )

ومؽ خالل ما تؼ استعخاضو يخى الباحثان أن التؾجو االستخاتيجي ىؾ العسمية السدتسخة التي تتبشاىا 
اإلدارة مؽ أجل تحجيج االتجاىات االستخاتيجية وتييئة الدمؾكيات السشاسبة لرياغة فمدفة خاصة بالسشغسة 

قيؼ ومعتقجات، وذلػ لخسؼ السدار الدميؼ الحي يسكؽ أن حؾل كيفية إدارة أعساليا اندجامًا مع ما تحسمو مؽ 
تدتخشج بو في رحمتيا إلى السدتقبل عبخ تحجيج رؤيتيا ورسالتيا، ومؽ ثؼ تحجيج أىجاف واقعية لغخض 

 استثسار مؾاردىا بذكل كفؾء ومسيد.
 أىمية التهجو االستراتيجي -ثانيًا:

شغسة في التعخف عمى بيئتيا وإرساء شخعية تكسؽ أىسية التؾجو االستخاتيجي في كؾنو يداعج الس
وجؾدىا, وبالتالي حرؾليا عمى التأييج والجعؼ مؽ البيئة, فيؾ أداة تشديق لكافة الجيؾد في السشغسة باعتبارىا 
محؾرًا رئيديًا لتحقيق االترال بيؽ جسيع مدتؾياتيا, وبجون ىحا االترال ستعسل السشغسة في عل الزبابية 

 ,Salman) دميؼ, وقج يكؾن أسؾأ ترخف ىؾ أن تعسل السشغسة بجون رسالة أو ىجف محجدوفقجان االتجاه ال

2018, 51. ) 

يؾفخ التؾجو االستخاتيجي اتجاىات وأىجاف العسل التي تخيج اإلدارة العميا لمسشغسة اتباعيا, كسا أنو يحجد 
قجرة السشغسة عمى التخكيد في تحجيج تؾجييا االستخاتيجي وتكؾيؽ استخاتيجية مشاسبة لمسيدة التشافدية 

Joachim, et. al., 2011, 315)) 
الســتخاتيجي يدــاعج مشغســات األعســـال عمــى تبشــي الفيــؼ الرـــحيح وفــي ذلــػ مشظمــق لمقــؾل إن التؾجـــو ا

لظبيعـــة البيئـــة الخارجيـــة والســـؾارد الجاخميـــة مـــؽ أجـــل تؾجيـــو االســـتثسارات باتجـــاه تظـــؾيخ القـــجرات بســـا يشدـــجؼ 
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 الكتذاف وتظؾيخ القجرات واالسؾاق الججيجة لتحقيق ميدة تشافدية مع األخح باالعتبار أىسية التؾقيت السشاسب
                             (Lau, et. al., 2008, 766) . 

يعج التؾجو االستخاتيجي برؾرة عامة ميسـًا فـي مشغسـات  (Cadogan, 2012, 340)ووفقًا لسا عخضو 
 األعسال لكؾنو يديؼ في تحجيج اآلتي :ـ

 يداعج عمى التؾافق بيؽ السؾارد والفخص الحالية. .1
 خالل تظؾيخ ابتكارات جحرية وخمق أسؾاق ججيجة. يداعج عمى خمق الييسشة في الدؾق مؽ .2
 ٌيسّكؽ السشغسة مؽ التكيف مع خرائص البيئة الستغيخة عؽ طخيق استخجام استخاتيجيات أكثخ فعالية .   .3
 يبيؽ اىتسام السشغسة لرياغة الدمؾك الدميؼ الحي يداعجىا عمى تحقيق األداء الستفؾق. .4
واحتياجات الدبائؽ, واألسؾاق, فزاًل عؽ إجخاء التعجيالت  يعتبخ عشرخًا ميسًا الكتداب السعخفة, .5

 الالزمة في قاعجة السؾارد لتمبية تمػ االحتياجات.
 أىداف التهجو االستراتيجي -ثالثًا:

الشػ أن كل مشغسة بغض الشغخ عؽ حجسيا وعؽ طبيعة نذاطيا االنتاجي أو الخجمي ليا ىجف أو 
مجسؾعة مؽ األىجاف التي تسثل الشتائج التي تخغب السشغسة  لتحكيقيا, واألىجاف ميسة ألي مشغسة لكؾنيا 

لمتخظيط والتشغيؼ  تحجد االتجاه, وتداعج في التقييؼ, وتحجد االسبكيات, وتخمق التجاؤب، وتعسل أساساً 
 ,Rasheed & Jalab, 2015)التشديق والسؾاءمة بيؽ أنذظتيا كافة  والخقابة, كسا تعسل عمى ضسان 

902). 
  :التؾجو االستخاتيجي ييجف إلى ما يأتي إلى أن( Farajallah, et. al., 2018, 50-51)أشار 

متظمبات التحديؽ السدتسخ ألدائيا وتؾسيع افاق ادارتيا والحفاظ عمى تسيدىا  تؾجيو السشغسات نحؾ -1
 .الجاخمي وبشاء مخكدىا التشافدي القؾي 

التحقيق في نظاق التغييخات السدتقبمية السحتسمة ، وكحلػ معخفة كيفية تأثيخ ىحه التغييخات عمى  -2
 .السشغسة

نيا تحديؽ تخكيد السشغسة عمى األولؾيات تؾعية قادة السشغسة باألىجاف واألساليب التي مؽ شأ -3
الالزمة لمتكيف مع التغيخات في البيئة وضسان عسل جسيع العامميؽ  في السشغسة لتحقيق األىجاف 

 .نفديا
 رابعًا:ـ عناصر التهجو االستراتيجي

 الرؤية  -1
ألنيا تعكذ تعج الخؤية العشرخ األول في عسمية التؾجو االستخاتيجي، وىي واحجة مؽ أىؼ العشاصخ 

اليجف األساسي ليا, ويعسل القادة  الرؾرة الحىشية والفكخية لسدتقبل السشغسة، فزاًل عؽ كؾنيا تحجد
االستخاتيجيؾن عمى تحجيج الخؤية الدميسة وصياغة االستخاتيجيات السشدجسة مع ىحه الخؤية وتعديد الفخص 

إلى   (Papulova, 2014, 13) ويشغخ (.(Frank, 2017, 34 إلكتداب السيدة تشافدية والحفاظ عمييا 
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الخؤية عمى أنيا صؾرة  ذىشية لحالة مدتقبمية مقشعة تشبثق مؽ الخيال االبجاعي, وأنيا صؾرة لمسدتقبل 
 الحي تأممو السشغسة وتدعى إلى تحكيقيا, والخؤية تؾجو وتحافع عمى استجامة السشغسة. وصؾرة لمتسيد

وتدعى جاىجة  السشغسة في العامميؽ يخاود ظسؾح الحيال أو الحمؼ وىشاك مؽ يذيخ إلى رؤية السشغسة كؾنيا
 (.Al-Baloushi, 2017, 38) إلى تحكيقو 
 أىسية الخؤية بالشدبة لسشغسات األعسال في الشقاط اآلتية:( Al-Adi, 2017, 82)وبيؽ 

وىؾ أمـخ بـال  تداعج مشغسات األعسال في مخاقبة مدتقبميا والديظخة عميو في عل بيئة شجيجة التشافذ،  .1
 األىسية التجاىات تظؾرىا السدتقبمي.

تحفــد السشغســة عمــى تييئــة اســتخاتيجيات مبتكــخة تختكــد عمــى نقــاط قؾتيــا، وتشدــجؼ مــع متظمبــات بيئتيــا  .2
 بالذكل الحي يمبي الخغبات الحكيكية لمدبائؽ وبسا يعدز مؽ وجيات نغختيؼ االيجابية عشيا.

 عجم وجؾد مشغؾر عسل حكيقي. تجشب مشغسات األعسال الفذل الشاجؼ عؽ .3
تذـــجع عمـــى اجـــخاء التغييـــخات الخئيدـــة لمشســـاذج الدـــمؾكية السعتســـجة والثقافـــة التشغيسيـــة, وتقـــجم التفدـــيخات  .4

 السشاسبة العتساد نساذج سمؾكية ججيجة, ال سيسا إذا كانت عخوف العسل تتظمب ذلػ. 
تكامــل معــو عسميــات االبــجاع واالنجــاز تزــع العــامميؽ فــي حالــة مــؽ التفــاعالت االيجابيــة بالذــكل الــحي ت .5

 والسخونة والتحفيد, وبشاء القؾة التشغيسية بسجى قجرتيؼ عمى فيسيا.    
  الرسالة -2

 صياغة العشرخ الثاني في التؾجو االستخاتيجي وىؾ يأتي وصياغتيا السشغسة رؤية تحجيج يتؼ أن بعج
وتيجف إلى تحقيق تؾافق بذأن أىجاف السشغسة ،  إذ تسثل غخض السشغسة الخئيدي ,السشغسة،  رسالة

وتذكل األساس الستخجام مؾاردىا وقجراتيا، وتعسل عمى تخجسة الغخض إلى أىجاف مسكشة التحقيق والتحكؼ 
والسخشج الخئيذ  وثيقة مكتؾبة تسثل عقل السشغسةويسكؽ تعخيفيا عمى أنيا ( (Kunc, 2019, 146فييا 

باستخجام القجرات البذخية  ة ما تغظي فتخة زمشية طؾيمة، ومؽ السسكؽ تحكيقيالجسيع القخارات واألنذظة، عاد
 (.Zaidan, 2017, 43)والسادية الستؾفخة في الؾقت الحاضخ  

ويشغخ السجيخون إلى الخسالة كؾنيا واحجة مؽ أىؼ االدوات االدارية التي يسكؽ مؽ خالليا تؾجيو الدمؾك 
 ,Ekpe, et. al., 2015)ثؼ تؾجو جيؾد العامميؽ لتحقيق أىجافيا الؾعيفي, وتقخ فاعمية السشغسة ومؽ 

137 ) 

أن تحجيج رسالة محجدة لمسشغسة وواضحة يجيب عمى ثالثة اسئمة ( Al-Salem, 2016, 40-41)ويخى 
 ميسة:

 ما عسل السشغسة الحالي وماذا سيكؾن في السدتقبل ؟ -
 لسؽ يؤدي ىحا العسل ؟ -
 لساذا تؾجج السشغسة ؟ -

تداعج اإلجابة عمى ىحه األسئمة األساسية السجيخيؽ عمى تجشب مخاطخ الؾقؾع في اشكالية التؾجو في 
 اتجاىات متعجدة بمحغة واحجة. 
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  األىداف - 3
يتحقق بذكل عسمي وعميو تعسل عمى  فإن ما حجدتو يجب أنعشجما تزع السشغسة رؤيتيا ورسالتيا 

صياغة أىجافيا، اذ يداعج تحجيج األىجاف عمى تحؾيل الخؤية والخسالة إلى مدتؾيات أداء مخغؾبة ومسكشة  
(Adwar, 2018, 48,)  مدتؾيات معيشة مؽ االنجاز, ودعؾة تحقيق وىي بحلػ تعج مؤشخات تداعج في

 .(Awad, et. al., 2016, 101)قع ممسؾس لمعسل الفعال والجاد لتحؾيل الظسؾحات إلى وا

 في اآلتي : ىسية األىجاف االستخاتيجية لمسشغسات( أFarwana, 2020, 34)ويبيؽ 
 تحجد مدار التؾجو االستخاتيجي لمسشغسة بؾضؾح. .1
 تخسؼ السدتقبل السشذؾد لمسشغسة بظخيقة يسكؽ مالحغتيا وقياسيا. .2
 دليال لإلدارة العميا في تحجيج الخيار األفزل.تعتبخ مخشجًا التخاذ القخار حيث أنو تسثل  .3
 تذكل معاييخ لتقؾيؼ األداء التشغيسي وبيان نقاط الزعف فيو. .4
تؤدي دورًا ميسًا في تحفيد العامميؽ وشحح دوافعيؼ نحؾ االنجاز والحج مؽ حاالت االحباط مؽ خالل  .5

 الؾاقعية واالندجام مع قجرات السشغسة الستاحة.
 ؾضيح احتياجات السشغسة لفئات أصحاب السرالح الحيؽ يستمكؾن الديظخة والقؾة .تداعج القادة عمى ت .6

والبج مؽ أن تحتؾي األىجاف عمى مجسؾعة مؽ الخرائص مشيا ضخورة أن تكؾن ىحه األىجاف 
ذات حج زمشي، أي يتزسؽ وقتًا محجدًا لتشفيحىا, أن ال  محجدة لتقييؼ القخارات, واضحو, ويسكؽ قياسيا,

 .Dzemyda, 2014, 39))رات السشغسة, قابمة لمتغييخ, متؾافقة مع وجيات نغخ كل طخف تتجاوز قج

 القيم -  4
وتحجد أولؾيات  , لتؾجيو وتشفيح إدارة األعسال في السشغسات السختمفة تحجد الكيؼ األساليب السدتخجمة

وكحلػ نؾع وطبيعة العسل فييا وتحجد تؾقعاتيؼ السدتقبمية لمرؾرة السخغؾبة لجييا وما تخيج أن تكؾن , العسل
 (.Huda, 2018, 46عليه )

ومثمسا تذكل الكيؼ االجتساعية الدمؾك وتؾجيو مؽ خالل العادات والتشذئة االجتساعية ومتظمبات االسخة 
وتبيؽ مؽ خالليا الكيؼ السؤسدية لتكؾن مشظمقًا لتذكيل  وأعخافيا فإنيا تذكل الدمؾك في مشغسات األعسال،

وىي بسثابة .  (Goswami, 2013, 69)الخؤية والخسالة واألىجاف والدياسات وأسمؾب اإلدارة والسسارسات 
    واإلطار الذامل الحي يسكؽ أن يؾفخ إرشادات واضحة لتذكيل القخارات واإلجخاءات والدمؾك  السشظمق

(Efe & Ozer, 2015, 2). 
 خرائص الكيؼ التشغيسية عمى الشسؾ االآلتي: (Inshasi, 2019, 25ويوضح )

ندبية : أي تختمف مـؽ شـخص إلـى  خـخ عمـى وفـق احتياجاتـو ورغباتـو وعخوفـو, وكسـا أنـو تختمـف مـؽ  .1
 مشغسة إلى أخخى, ومؽ ثقافة إلى أخخى ومؽ وقت إلى  خخى.

 عمى غيخىا.مختبة عمى شكل ىخم وذلػ بدبب تفؾق بعض الكيؼ  .2
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 تؤثخ عمى اآلراء واالتجاىات واالنساط الدمؾكية لجى األفخاد في السشغسة. .3
 معخوفة ومخغؾبة بو مؽ قبل الغالبية العغسى في السشغسة ألنيا تمبي مظالبيؼ. .4

 الجانب العممي :المحهر الثالث
 وصف عناصر التهجو االستراتيجي وتذخيريا :أوالً 

ألجل اإلحاطة في مدألة وصف وتذخيص عشاصخ التؾجو االستخاتيجي عمى مدتؾى السشغسات 
الؾسط )لمؾقؾف عمى ( spss)السبحؾثة فقج استشج الباحثان إلى معظيات التحميل االحرائي لبخنامج 

التي لكل عامل مؽ العؾامل السسثمة لستغيخات الجراسة و ( الحدابي، االنحخاف السعياري، ندبة االستجابة
 :سيتؼ استعخاضيا وفق االتي

حيث    (x26-x30)( إلى وجؾد ندبة اتفاق عالية بيؽ السبحؾثيؽ ليحا البعج1يذيخ الججول ) الرؤية: -1
%(  )أتفق بذجة, أتفق( مسا يجل عمى أن ىشاك درجة مؽ االندجام مؽ جانب 84بمغت ىحه الشدبة )

 (,0.80967( واالنحخاف السعياري )4.0918السبحؾثيؽ تجاه ىحا البعج إذ بم  الؾسط الحدابي )
ومؽ أكثخ العؾامل التي أسيست في تعديد  (,81.84%وكانت ندبة االستجابة إلى مداحة السكياس )

تهضح جامعتنا رؤيتيا بقرد دعم عممية  (الحي يشص عمى أنو (x28)ندبة ىحا الستغيخ العامل 
لية االتفاق تؤكج أن ىشاك رؤية واضحة السعالؼ أن ىحه الشدبة العا%(, 92وباتفاق مقجاره )( تنفيذىا

لمجامعة وذلػ يتأتى مؽ ايسان الكيادات بأىسية تفديخ معالؼ الخؤية بالذكل الحي يؤدي إلى انتياج 
 السدارات الدميسة لمتشفيح.

 ( المؤشرات االحرائية الستجابات افراد عينة الدراسة لعنرر الرؤية1جدول )

اسم المتغير
رمز المتغير 
 بدائل االستجابة    

بي
دا

الح
ط 

هس
ال

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

ابة
ستج

 اال
دبة

ن
% 

 ال أتفق بذدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بذدة

 %   عدد  %  عدد   % عدد %   عدد   % عدد

الرؤية
 

X26 33 39 37 44 14 16 0 0 1 1 4.1882 0.79424 83.76 

X27 24 28 36 42 21 25 3 4 1 1 3.9294 0.88356 78.59 

X28 23 27 55 65 2 2 0 0 5 6 4.0706 0.91011 81.41 

X29 25 29 49 58 8 9 0 0 3 4 4.0941 0.83983 81.88 

X30 25 29 50 59 10 12 0 0 0 0 4.1765 0.62061 83.53 

المؤشر 

 81.84 0.80967 4.0918 2 2 1 1 13 11 53 45 31 26 الكلي

 SPSSإعجاد الباحثيؽ باالعتساد عمى بخنامج التحميل االحرائي  المردر:

-x31)  ( إلى وجؾد ندبة اتفاق عالية بيؽ إجابات السبحؾثيؽ ليحا البعج2يذيخ الججول ) : الرسالة  -2
x35)  أتفق بذجة, أتفق( مسا يجل عمى أن ىشاك درجة مؽ االندجام ( (  (82%إذ بمغت ىحه الشدبة

( واالنحخاف السعياري 4.1082تجاه ىحا البعج، إذ بم  الؾسط الحدابي ) مؽ جانب السبحؾثيؽ
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ومؽ أكثخ العؾامل التي  %( 82.16(, وكانت ندبة االستجابة إلى مداحة السكياس )0.86925)
تدتمد رسالة جامعتنا من عمى أنو ) الحي يشص (x32)أسيست في تعديد ندبة ىحا الستغيخ العامل 

عمى أعمى ندبة اتفاق  (x32%(, وحرؾل الفقخة )92باتفاق مقجراه ) (كياتنهع القدرات التي تمتم
 يؤشخ بأن لمجامعة قجرات متشؾعة تؤىميا لرياغة وبشاء رسالة متؾازنة تشدجؼ مع رؤية الجامعة .

 
 ( المؤشرات االحرائية الستجابات أفراد عينة الدراسة لعنرر الرسالة2جدول )

اسم المتغير
رمز المتغير 
 

 االستجابةبدائل 

بي
دا

الح
ط 

هس
ال

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

ابة
ستج

 اال
دبة

ن
% 

 ال أتفق بذدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بذدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

الرسالة
 

X31 29 34 47 55 9 11 0 0 0 0 4.2353 0.62957 84.71 
X32 31 37 47 55 5 6 0 0 2 2 4.2353 0.76605 84.71 
X33 29 34 20 24 22 26 1 1 13 15 3.6000 1.37321 72.00 
X34 30 36 42 49 10 12 1 1 2 2 4.1412 0.84731 82.82 
X35 38 45 39 46 7 8 0 0 1 1 4.3294 0.73010 86.59 

المؤشر 
 الكمي

31 37 39 45 11 13 0 0 4 5 4.1082 0.86925 82.16 

 SPSSإعجاد الباحثيؽ باالعتساد عمى بخنامج التحميل االحرائي  المردر:

-x36) ( إلى وجؾد ندبة اتفاق عالية بيؽ إجابات السبحؾثيؽ ليحا البعج3يذيخ الججول ) األىداف : -3
x40)  ( مسا يجل عمى أن ىشاك درجة مؽ االندجام 90فقج بمغت ىحه الشدبة )أتفق بذجة, أتفق(  )%

( واالنحخاف السعياري 4.1953تجاه ىحا البعج، إذ بم  الؾسط الحدابي ) مؽ جانب السبحؾثيؽ
%( , ومؽ أكثخ العؾامل التي 83.91( , وكانت ندبة االستجابة إلى مداحة السكياس )0.78077)

لدى جامعتنا أىداف  (الحي يشص عمى أنو (x36)أسيست في تعديد ندبة ىحا الستغيخ العامل 
%( وارتفاع ىحه الشدبة يؤكج وضؾح األىجاف 94وباتفاق مقجاره )) اواضحة ومحددة ويمكن تحقيقي

التي تؼ تحجيجىا في الجامعة، فزاًل عؽ واقعية ىحه األىجاف وفي ذلػ مجعاة لمقؾل إن إمكانية تحقيق 
 .األىجاف مشدجسة مع وضؾحيا

 ( المؤشرات االحرائية الستجابات أفراد عينة الدراسة لعنرر األىداف3جدول )

اسم ا
لمتغير

رمز المتغير 
 بدائل االستجابة 

بي
دا

الح
ط 

هس
ال

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

ابة
ستج

 اال
دبة

ن
% 

 ال أتفق بذدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بذدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

األىداف
 X36 28 33 52 61 5 6 0 0 0 0 4.2706 0.56459 85.41 

X37 31 37 48 56 5 6 0 0 1 1 4.2706 0.67943 85.41 
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اسم ا
لمتغير

رمز المتغير 
 بدائل االستجابة 

بي
دا

الح
ط 

هس
ال

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

ابة
ستج

 اال
دبة

ن
% 

 ال أتفق بذدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بذدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X38 23 27 44 52 13 15 0 0 5 6 3.9412 0.98020 78.82 

X39 32 38 47 55 4 5 0 0 2 2 4.2588 0.75833 85.18 

X40 38 45 36 42 7 8 1 1 3 4 4.2353 0.92127 84.71 

المؤشر 
 83.91 0.78077 4.1953 2 2 0 0 8 7 53 45 37 31 الكمي

 SPSSإعجاد الباحثيؽ باالعتساد عمى بخنامج التحميل االحرائي  المردر:

( فقج بمغت x41-x45( إلى وجؾد ندبة اتفاق عالية بيؽ إجابات السبحؾثيؽ )4) يذيخ الججول القيم : -4
%( )أتفق بذجة, أتفق( مسا يجل عمى أن ىشاك درجة مؽ االندجام مؽ جانب 88ىحه الشدبة )

( 0.69424( واالنحخاف السعياري )4.1624تجاه ىحا البعج فقج بم  الؾسط الحدابي) السبحؾثيؽ
%( , ومؽ أكثخ العؾامل التي أسيست في تعديد 83.25وكانت ندبة االستجابة إلى مداحة السكياس )

تعتمد جامعتنا الذفافية والمرداقية في ( الحي يشص عمى أنو  (x42)ندبة ىحا الستغيخ العامل 
%(, ويؤكج ارتفاع ىحه الشدبة تؾلي 95وباتفاق مقجاره )مع منتدبييا ومع المنظمات األخرى( التعامل 

اىتسامًا متدايجًا بذفافية تعامميا مع مشتدبييا، فزاًل عؽ السشغسات االخخى وفق إطار حدؽ الشؾايا 
 ومرجاقية التعامل.

 
 ر القيم(المؤشرات االحرائية الستجابات افراد عينة الدراسة لعنر4جدول )

اسم المتغير
رمز المتغير 
 بدائل االستجابة    

بي
دا

الح
ط 

هس
ال

 

ف 
حرا

االن
ي  ر

عيا
الم

بة  
ند

ابة
ستج

اال
% 

 ال أتفق بذدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بذدة

القيم
 

X41 30 36   42 49   12 14   0 0   1 1   4.1765 0.75870 83.53   

X42 26 30   55 65   4 5   0 0   0 0   4.2588 0.53792 85.18   

X43 19 23   58 68   7 8   0 0   1 1   4.1059 0.63665 82.12   

X44 33 39   35 41   17 20   0 0   0 0   4.1882 0.74792 83.76   

X45 22 26   54 64   5 6   2 2   2 2   4.0824 0.78999 81.65   

المؤشر 
   83.25 0.69424 4.1624   1 1   0 0   11 9   58 49   30 26 الكمي

 SPSSإعجاد الباحثيؽ باالعتساد عمى بخنامج التحميل االحرائي  المردر:
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( يتزح  لمباحثيؽ أن ىشاك اىتسامًا متؾازنًا وعالي السدتؾى مع وجؾد 5مؽ خالل مالحغة الججول )
في العشاصخ الستسثمة لمتؾجو االستخاتيجي، إذ جاء عشرخ األىجاف  فؾارق ندبية ضئيمة لمسشغسات السبحؾثة

في السختبة االولى , في حيؽ حل عشرخ الكيؼ في السختبة الثانية , وجاء عشرخ الخسالة والخؤية في السختبة 
 الثالثة والخابعة عمى التؾالي.

المبحهثين في المنظمات عناصر التهجو االستراتيجي من قبل  األىمية الترتيبية لتبني :(5جدول )
 المبحهثة 

 الترتيب االنحراف المعياري  ندبة االستجابة الهسط الحدابي المتغير وابعاده ت

 االول 0.78077 83.91% 4.1953 األىداف 1
 الثاني 0.78077 83.25% 4.1624 القيم 2
 الثالث 0.86925 82.16% 4.1082 الرسالة 3
 الرابع 0.80967 81.84% 4.0918 الرؤية 4

 Microsoft Excإعجاد الباحثيؽ باالعتساد عمى مخخجات المردر : 

 ثانيًا:ـ االستنتاجات
حققت إجابات السبحؾثيؽ اندجامًا عالي السدتؾى حؾل تؾافخ التؾجو االستخاتيجي لجى السشغسات  -1

بالذكل الحي يتيح ليا صياغة سميسة لخؤيتيا السدتقبمية ووضع رسالة مشدجسة مع طبيعة  السبحؾثة
 أعساليا، فزاًل عؽ تخظيط أىجافيا ووضع الدياسات الالزمة لتشفيحىا بذكل فاعل.

حقق عشرخ األىجاف السختبة األولى مؽ حيث استجابة السبحؾثيؽ وبشدبة استجابة عالية لجسيع  -2
، مسا يفدخ لشا أن السشغسات السبحؾثة استظاعت أن تعخض أىجافيا بؾضؾح، فزاًل الفقخات السسثمة لو

عؽ أن صياغتيا ليحه األىجاف مشدجسة مع ما تستمكو مؽ قجرات وتحجيج ىحه األىجاف كانت في 
 إطار رؤيتيا ورسالتيا.

اقي العشاصخ, حقق عشرخ الكيؼ استجابة عالية مؽ قبل السبحؾثيؽ، إذ جاء بالسختبة الثانية ندبو لب -3
وىحا يؤشخ لشا أن ىشاك اىتسامًا عالي السدتؾى لمسشغسات السبحؾثة في مشغؾمتيا االخالقية بالذكل 
الحي يحقق الذفافية والسرجاقية في التعامل مع مشدؾبييا ومع السشغسات األخخى، فزاًل عؽ التداميا 

وفي كل ذلػ مشظمق لجعل الكيؼ بإيالء الشرح واالرشاد اسبكية عمى استخجام المؾائح االنزباطية 
 مجخاًل لتحقيق الخسالة.

حقق عشرخ الخسالة السختبة الثالثة مؽ حيث استجابة السبحؾثيؽ وبشدبة جيجة ججًا، وىحا يفدخ لشا أن  -4
صياغة الخسالة في السشغسات السبحؾثة تخاعي السخونة مع الستغيخات البيئية مع األخح باالعتبار رؤية 

مشظمقًا لتحجيج رسالتيا، إال أن ىشاك تخاجعًا ندبيًا في مخاعاة االستفادة الكاممة مؽ السشغسة باعتبارىا 
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القجرات والسؾارد الستاحة لجييا وعمى الخغؼ مؽ أن تسثيل ىحه الفقخة جاء بشدبة جيجة إال أنيا ال تختقي 
 لباقي الفقخات التي حرمت عمى ندبة استجابة جيج ججًا بسجسميا.

لسختبة الخابعة مؽ حيث استجابة السبحؾثيؽ وبشدبة جيجة ججًا وبفارق ندبي ضئيل حقق عشرخ الخؤية ا -5
عؽ باقي العشاصخ, وىحا يفدخ لشا أن ىشاك اىتسامًا عالي السدتؾى مؽ قبل السشغسات السبحؾثة 
لرياغة رؤيتيا عمى أساس دراسة فعمية لستظمبات التغييخ السدتقبمي ومعخفتيا بؾاقع قجراتيا، فزاًل 

متالكيا ألىجاف واضحة السعالؼ , إال أنو يسكؽ تأشيخ بأن ىشاك تخاجعًا ندبيًا في اىتسام عؽ ا
 السشغسات السبحؾثة لسذاركة التذكيالت التابعة ليا في صياغة رؤيتيا.

 ثالثًا:ـ التهصيات
تفعيل عشاصخ التؾجو االستخاتيجي عمى مدتؾى السشغسات السبحؾثة بالذكل الحي يؾفخ حالة مؽ  -1

التجاؤبية بيشيا وفي الؾقت ذاتو يسشحيا إمكانية لتحجيج أىجافيا وفق الدياقات السحجدة ليا وفي إطار 
 الخسالة التي تحسميا والسشغؾمة الكيسية التي تعدز فعميا .

إعظاء ترؾر واضح لكل عشرخ مؽ عشاصخ التؾجو االستخاتيجي عمى مدتؾى الكيادات في  -2
ا القجرة عمى وضع أولؾيات السراىخة بيؽ ىحه العشاصخ مؽ أجل السشغسات السبحؾثة وبسا يتيح لي

 تحقيق السقاصج السبتغاة بذكل فاعل. 
الدعي الجاد مؽ قبل الكيادات االدارية في السشغسات السبحؾثة لتعديد مذاركة التذكيالت التابعة ليا  -3

ة، فزاًل عؽ تعديد كافة في اقخار الخؤية لجييا وبسا يؤمؽ ترؾرات واضحة النظالقتيا السدتقبمي
 قخاءتيا فيسا يخص التغيخات الستؾقع حرؾليا في بيئة عسميا.

العسل عمى تجعيؼ عشاصخ التؾجو االستخاتيجي عمى مدتؾى السشغسات السبحؾثة بكل الري   -4
واألساليب التظؾرية بجءًا مؽ التجريب ومخور بشذخ الؾعي وتأميؽ الثقافة وانتياًء ببيان الججوى الفعمية 

 .ق األىجاف السخظط ليا لتحقي
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