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The Role of Strategic Planning of Human Resources 

 Considering Vision 2030 on Employee Performance                        

 in Government Sector 

Abstract: 

 The objective of this study was to understand the role of strategic 

planning and the strategic planning of human resources and their effect on 

employee performance considering vision 2030. In addition, to understand how 

much the involvement of higher management in strategic planning influences 

employee performance. The sample was drawn from a random sample of 

government employees in the Kingdom of Saudi Arabia. The study used a 

descriptive analytical method on a sample which amounted to 92 government 

employees. The study found that strategic planning; strategic planning of human 

resources and higher management involvement all had a positive and significant 

relationship with employee performance. There were no differences due to 

demographic variables except for gender. 

Keywords: Strategic Planning, Human Resource Planning, Top Management 

Participation, Employee Performance 
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 المقدمة:

منظمات اليشهد في عصرنا الحديث كثير من التغيرات المتسارعة في جميع النواحي، وحيث أن 

تغيرات السريعة تأثير العولمة والكثيرة نتيجة تحديات الحكومية في المملكة العربية السعودية تواجه 

المخاطر، وحاالت عدم ة المنافسة فيما بين المنظمات، وزيادة وتزايد حدوالتطورات االلكترونية والعلمية 

واألمر الذي حتم على المنظمات العمل على تغيير االستراتيجيات بشكل مستمر للتكيف مع  التأكد البيئي

ييرات في بيئة المملكة مصدرها طموحات رؤية وكثير من هذه التغ بشكل كفاءة وفعاليةjهذه التطورات 

التي تطمح بتغييرات في الجهات الحكومة إلى األفضل بوضع خطط تشغيلية بها مبادرات  5505المملكة 

jللتغيير والتطوير 

إن معظم المنظمات تعترف بأهمية التخطيط االستراتيجي بالنسبة لبقائها ونموها الطويل األمد، لذا 

مرحلية لإلدارة، وشأنه شأن أية عملية إدارية، فالتخطيط يستخدم لمساعدة المنظمات  يعد التخطيط آلية

يعملون نحو هدف واحد وتقييم  أعضاءهاألداء عمل أفضل وتوجيه طاقاتها التوجيه األمثل، والتأكد من أن 

 (454j، ص5555، إدريسوتوجيه هذا الهدف للتفاعل مع البيئة المتغيرة )الغالبي و

حيُث تؤثر استراتيجية المنظمة على معالم العديد من الوظائف ومتطلبات المهارية ومن ثم على 

مزيج الموارد البشرية المناسب لشغل هذه الوظائف بما يخدم متطلبات تنفيذها؛ وهو ما أصبح يفرض على 

، وذلك يجيةاالستراتالمنظمات ضرورة الربط بين جهود تخطيط الموارد البشرية وخططها وتوجهاتها 

توفير حاجة استراتيجية المنظمة من األعداد المناسبة من الموارد البشرية ذوي المهارات لضمان 

ومن ثم تحقيق ، االستراتيجيةوالمواصفات المطلوبة، والتي تتوافق مع احتياجات التنفيذ الفعال للخطة 

 j(5ص ،5541)البيطار، األهداف المستقبلية

ي امتالكه للموارد البشرية الناجحة والتي تقوم بتحقيق أهداف وأن نجاح أي منظمة يكمن ف

المنظمة والذي يعتبر من أهم العوامل القوى المؤثرة في تحديد هوية المنظمة، فالموارد البشرية ممثلة 

دور مهم في ربط لها العاملين بالمنظمة من مختلف الفئات والمؤهالت العلمية والتخصصات، ويعتبر 

  jاستراتيجية المنظمة مع أنشطة الموارد البشرية 

 

 



 
 

   3 

التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية هو جزء ال يتجزأ من عملية التخطيط االستراتيجي في أي 

نوع من التنظيم، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالمهمة التنظيمية، والرؤية واألهداف، ويسهم التخطيط 

رد البشرية بشكل حاسم في الحد من المخاطر المتعلقة بالموظفين الالزمة لتحقيق االستراتيجي للموا

 ةj األهداف التنظيمي

 الحكومية األجهزةتستند للتخطيط االستراتيجي، فقد أصبح لزاما على كل  "5505 رؤيةبما أن "

امجها التنفيذية " وبر5505أن تختار التخطيط االستراتيجي سبيال لتحقيق رؤاها في إطار تحقيق "رؤية 

وأصبحت ذلك تحفيزاً لتلك األجهزة في بناء أسلوب التخطيط االستراتيجي االستراتيجية المقررة لها، 

إلى  بإصرار وصبر وشغف، للوصولذلك العمل ، ويتم  من األسلوب التقليدي التراكميالشمولي بدالً 

 طلوبةصياغة أفضل االستراتيجيات وتطبيقها بأعلى كفاءة ممكنة لتحقيق رؤاها ورسالتها في األوقات الم

 jارد بشرية وماليةبما هو متاح من مو

التخطيط للموارد كذلك مدى و التخطيط االستراتيجيتطبيق ومن هنا تأتي هذه الدراسة للوقوف على واقع 

 على أداء الموظفين ذلك جهات الحكومية في المملكة العربية السعودية وأثرفي الالمؤهلة للتخطيط البشرية 

 jبشكل عام

 مشكلة الدراسة:

حيث أصبحت الجهات الحكومية  5505أصبح التخطيط ضروري على ضوء رؤية المملكة 

ق للتخطيط االستراتيجية دور مهم في إنارة الطريj  و5505مطالبة بعمل خطط تشغيلية متوائمة مع رؤية 

وله تأثير حيث أنه يحقق األهداف المستقبلية بخطوات ثابتة وواضحة ومرنة،  الجهات الحكوميةأمام 

واضح على عدة إدارات ومنها )الجودة، والموارد البشرية، والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، والرقابة 

 (jjjjj jإلخواألداء

إدارة الموارد لمعرفة دور في الجهات الحكومية، وقد قام الباحث بتحديد )الموارد البشرية( 

على التخطيط وأثر )ومنها تدريب الموظفين واختيار المؤهلين، إلخ( التخطيط االستراتيجي البشرية في 

 استراتيجية تتماشى مع أهدافهاjبتحقيق  أعمال المنظمةفي الكفاءة والفعالية  يضمنما م الموظفينأداء 
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وارد مدور التخطيط االستراتيجي في إدارة الفي معرفة  الدراسة تكمنبناًء عليه فإن مشكلة و

االمكانات المادية والبشرية، استغالل و، الذكيةاألهداف  ا دور وضعتحديدو في الجهات الحكومية، البشرية

 jوالمتابعة، والتقييم والتقويموالواقعية، والمرونة، وترتيب األولويات، والتنبؤ باحتماالت المستقبل، 

 أهداف الدراسة:

 5505jالتعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في الجهات الحكومية بعد رؤية  (4

 موارد البشريةjاالستراتيجي للواقع التخطيط على  التعرف (5

 jاالستراتيجيةفي وضع الخطط  (التنفيذية)العليا، واإلدارة التعرف على مدى مشاركة  (0

فاعلية التخطيط االستراتيجي وخاصة على التي تحد من والصعوبات  المعوقات توضيح (1

 الموارد البشرية

 jمعرفة دور التخطيط االستراتيجية في مجال إدارة الموارد البشرية (5

 أهمية الدراسة:

الحديثة أن التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية من علوم اإلدارة  في كمن أهمية الدراسةت

وتعتبر معرفة حاجات ساسية لنجاح المنظمة وتحقيق أهدافها االستراتيجية، األمتطلبات النسبياً، وهي من 

وذلك من خالل ربط العالقة بين المنظمة من الموارد البشرية أساس عملية التخطيط االستراتيجي، 

وتطوير أداء التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية، والتي تعتبر كمدخل لتحسين 

لذلك تعطي الدراسة الميدانية مزيداً من األهمية الخاصة في ظل المتغيرات ونظم الموارد البشرية، 

 المتغيرات البيئية المتسارعةj لمواكبة االقتصادية والسياسية والتكنولوجيا

وهي  5505رؤية  مبادرات ىحدمواكباً إلمن الناحية التطبيقية أصبح التخطيط للموارد البشرية و 

وذلك من اجل تغيير ثقافة ، إلى إدارة الموارد البشرية في كل جهاز حكوميمن إدارة الموظفين لتحول ا

حقيق التميز في توالتي تسعى من خاللها تعزيز الجانب االستراتيجي للموارد البشرية لالعمل اإلداري، 

jدمج وزارة الخدمة المدنية من وزارة العمل لتصبح وزارة الموارد مؤخرا تم  لذلكو األداء الحكومي

 (5555j)عكاظ، تثمينا للدور االستراتيجي التي تقوم به إدارة الموارد البشرية البشرية 

 تساؤالت الدراسة:

 وأثره على أداء الموظفينjما دور التخطيط االستراتيجي  (4
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ماهي المعوقات التي وارد البشرية؟ وما دور التخطيط االستراتيجية في مجال إدارة الم (5

 jتحد من فاعلية التخطيط االستراتيجي وخاصة على الموارد البشرية

 على أداء الموظفينj ارهوأثللموارد البشرية التخطيط االستراتيجي ما دور  (0

1) jما مدى مشاركة اإلدارة العليا في وضع الخطط االستراتيجية وأثرها على أداء الموظفين 

 الدراسة:فرضيات 

التخطيط أثر بين (  α=5055 ) عند مستوىذات داللة إحصائية إيجابية توجد عالقة  (4

 jوأداء الموظفيناالستراتيجي 

التخطيط ( بين  α=5055 ) ذات داللة إحصائية عند مستوىإيجابية توجد عالقة  (5

 jوأداء الموظفين البشرية دارة الموارداالستراتيجي إل

مشاركة اإلدارة  بين(  α=5055 ) داللة إحصائية عند مستوىذات إيجابية توجد عالقة  (0

 أداء الموظفينjأثره على و االستراتيجية عليا، والتنفيذية( في إعداد الخطط)ال

بين (   α=5055 ) ذات داللة إحصائية عند مستوىفروقات بين أفراد العينة توجد  (1

)الجنس، من حيث الخصائص الديمغرافية الممثلة ب  متوسطات درجات أفراد العينة

واقع التخطيط االستراتيجي للموارد  بين والعمر، والمؤهل العلمي، والمستوى الوظيفي(

 أداء الموظفينjوالبشرية 

 منهج الدراسة:

انطالقاً منن طبيعنة الدراسنة والمعلومنات المطلوبنة لإلجابنة عنن تسناؤالتها وتحقينق أهندافها، فقند تنم 

jًاالعتماد على المنهج الوصفي المسحي، حيث يعبر عن الظاهرة المراد دراستها تعبيراً كمياً وكيفيا 

 :الدراسةالحدود 

 المملكة العربية السعوديةبجهزة الحكومية : يتم اعداد الدراسة على األالحدود المكانية -

 - 4115مننن العننام الدراسنني  ول: تتمثننل الحنندود الزمانيننة للدراسننة فنني الفصننل األالحنندود الزمانيننة -

4114jهـ 
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للموارد البشنرية والتخطيط التخطيط االستراتيجي  على واقع: تقتصر الدراسة الحدود الموضوعية -

فنني الجهننات الحكوميننة فنني المملكننة العربيننة السننعودية وأثرهننـ فنني أداء  5505علننى ضننوء رؤيننة 

jالموظفين 

بلن   الحكومنة فني الجهنات الحكومينة منوظفيعينة عشوائية منن يتم الدراسة على : الحدود البشرية -

إدارة المننوارد  ن فنني اإلدارات ومننوظفي، ويطبننق علننى المسننئولين والمننوظفيموظننف 55عننددها 

 jالبشرية

 مصطلحات الدراسة:

 :االستراتيجيالتخطيط 

بننأن التخطننيط االسننتراتيجي يعنند العمليننة التنني يننتم مننن خاللهننا تحدينند  (5540)مسنناعدة،  تذكننر   

األهداف بعيدة المدى، وما يتبعها من أهداف متوسطة وقصيرة المدى وتحويلها إلى سياسات، وإجراءات ، 

وقواعنند، وبننرامج، وفعاليننات، وخطننط تنفيذيننة لحجننر األسنناس فنني حينناة المنظمننات التنافسننية، حيننُث تقننوم 

ليننل األوضنناع السننائدة محلينناً وعالمينناً، وتنندرس االحتياجننات المتغيننرة وتبعاتهننا علننى أعمننال المنظمننات بتح

المنظمة وما يعنيه كل ذلك من فرص وتهديدات، وكما تقوم المنظمة بتشخيص قدراتها وإمكاناتها الداخلية، 

سنتراتيجيات وتتعرف إلى مواقع القوة والضعف الداخلية فيهنا، بعندها تسنعى المنظمنة منن خنالل وضنع اال

المالئمة للتكيف مع المعطيات كاستغالل الفرص المتاحة ، والتغلب على التهديدات للحفاظ على استمرارية 

 j(5540)مساعدة،  دي في مجاالت نشاطها جميعاً بقائها وصوالً بها لتبوء الموقع الريا

المتغينننرات الداخلينننة م( بأننننه تخطنننيط بعيننند المننندى يأخنننذ فننني االعتبنننار 5545وعرفنننه )السنننكارنه، 

والخارجية ويحدد القطاعات والشرائح السوقية المستهدفة وأسلوب المنافسةj وهو عملية متجددة يتم تحديها 

 j (5545)السكارنه،  كل عام لدراسة المستجدات الخارجية والداخلية

تنرة زمنينة عملينة اعنداد خطنة اسنتراتيجية لف وقد عرف الباحث التخطيط االسنتراتيجي اجرائيناً بأننه

محننددة مننع المراعنناة التننوازن بننين األهننداف قصننيرة المنندى وطويلننة المنندى، وتتميننز بالمرونننة مسننتقبلية 

والشمولية في التخطيط لتكون قادرة على التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية وذلنك وفنق االمكاننات 

jالمادية والبشرية  
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 :الموارد البشرية

جمينننع النننناس النننذين يعملنننون فننني المنظمنننة رؤسننناء  ابأنهننن (44 ص ،5545)عقيلننني،  اعرفهننن

ومرؤوسين، والذين جرى توظيفهم فيها، ألداء كافة وظائفهنا وأعمالهنا تحنت مظلنة هني: ثقافتهنا التنظيمينة 

التي توضح وتضبط وتوحد أنماطهم السلوكية، ومجموعة من الخطط واألنظمنة والسياسنات واإلجنراءات، 

يننذهم لوظننائف المنظمننة، فنني سننبيل تحقيننق رسننالتها وأهننداف اسننتراتيجيتها التنني تنننظم أداء مهننامهم وتنف

 j (44، ص5545)عقيلي،  المستقبلية

البشنننرية بأنهنننا المعرفنننة الكلينننة والمواهنننب والقننندرات واالتجاهنننات والقنننيم  منننا عرفنننت المنننواردك

واالعتقادات لدى قوة العمل الموجودة بالمنظمة أو في أجهزة الدولة المختلفنة، وهنذا دلينل علنى أن المنوارد 

والقادرة  البشرية تمثل أهم عناصر العملية اإلنتاجية، ما يستوجب االهتمام بها وتوفير الكفاءات الجيدة منها

 j (574ص، 5546 )محمد،j على األداء والعطاء المتميز، والقابلة لعمليات التغيير والتأهيل والتدريب

هننو قنندرات بشننرية قننادرة علننى مشنناركة فنني االعننداد  اجرائينناً:وقنند عننرف الباحننث المننوارد البشننرية 

كفناءة المناسنبة باختينارهم فني والتنفيذ الخطنط وينتم تعييننهم وفنق معنايير وقواعند ثابتنة وأهمهنا الخبنرة وال

الوظنائف اإلدارينة العلينا والوسنطى، وحينث ينظنر لهننا بأنهنا داعمنة السنتراتيجية المنظمنة فني ظنل تحقيننق 

jاستراتيجيتها 

 :إدارة الموارد البشرية

إلدارة الموارد البشرية بأنه ذلك النشاط الذي يتعلق بتخطيط وتنظنيم  (5545وقد عرف )السكارنة، 

وتوجيه ورقابة الوظائف الخاصة بتدبير وتنمية والمحافظة على قوة العمل واالنتفاع بهنا لتحقينق األهنداف 

 j ( 460، ص 5545)السكارنة،  الفردية والتنظيمية العامة

نهنا ربنط ممارسنات إدارة المنوارد البشنرية باألهنداف إدارة الموارد البشرية استراتيجياً بأ توعرف

 ية التي تدعم االبتكار والمرونةjأجل تحسين أداء األعمال وتطوير الثقافة التنظيم للمنظمة مناالستراتيجية 

 (7jص، م5546 ،)الدليمي 

االسنتراتيجية المنوارد البشنرية اجرائيناً: هني إدارة تقنوم بتخطنيط وتحلينل إدارة وقد عرف الباحث 

 لتحديد مصادر القوة والضعف، واختيار الموارد البشرية وفقاً للمواصفات والمعايير،
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وتقوم اإلدارة بالتشارك مع اإلدارة العليا باختيار استراتيجية مناسبة لتحقيق األهداف بما يتالءم والظروف  

 jالتي تواجهها حاضراً ومستقبالً 

 

 إلطار النظري للبحث:ا

 :وأداء الموظفين (Strategic Planningاالستراتيجي )التخطيط 

والننذي يلعننب دوًرا مهًمننا فنني  5505فنني تحقيننق رؤيننة المملكننة كبيننر دور للتخطننيط االسننتراتيجي 

اعمننال المنظمننات، والبننرامج التنمويننة الطموحننة، وفنني رسننم المالمننح الرئيسننة للتغييننر، واسننتثمار المننوارد 

علميننة، وعمليننة تسننتطيع التعامننل مننع الواقننع، والمشننكالت، والمتغيننرات، الماليننة والبشننرية وفننق معننايير 

 j (5545)الرشيدي،  والتحديات لتحقيق األهداف المستقبلية

ويعد التخطيط االسنتراتيجي تخطيطناً بعيند المندى؛ يأخنذ فني االعتبنار جمينع المعطينات الخارجينة 

يرسنم معننالم واضنحة للمنظمنات، والكيانننات والداخلينة، والقطاعنات المسنتهدفة، إضننافة لطنرا المنافسنةj و

jاالقتصادية، والدول لمعرفة إلى أين تتجه مستقبالً، وفق رؤية مستقبليّة 

التخطيط االستراتيجي هو عملية منهجينة تسنعى إلنى تحقينق تصنور واضنح حنول مسنتقبل شنيء منا 

ملموسنة تعتمند علنى علنى سنبيل المثنال؛ منن أجنل ترجمتهنا، وتحويلهنا إلنى أهنداف  5505كرؤية المملكة 

سلسلة من الخطوات المرحلية، وأيضاً يعرف بأنه وضع األهداف العامة لبيئة العمل، وتحدينداً التني تحتنا  

 j(5545)الرشيدي،  إلى وقت طويل للوصول إلى نتائجها، ومن ثم اختيار الَوسائل المناسبة لتنفيذها

ا خطنط منهن )تنبثنقللجمينع وبالتنالي  منة للشنركة واضنحةالتخطيط االستراتيجي يجعل األهنداف العا

العنناملين يعملننون يجعننل جميننع ف العننام الننذي يحكننم القننرارات، ن الهننديتكننواإلدارات أو قطاعننات العمننل، 

 j(5545)السكارنه،  توحيد للجهود من الشتاتمما يسبب  (لتحقيق هدف واحد

يمكن لمؤسسات؛ ويكمن أهميته في انه كلما تزايدت فوائد استخدامه في اأهمية التخطيط اعف تتض

منن تحدينند القضننايا األساسنية التنني تشننكل جننوهر العمنل فنني المؤسسننة، الداخلينة منهننا والخارجيننة، ووضننع 

يسناعد علنى االسنتثمار األمثننل يينرات اإليجابينة، كمنا اننه اسنتراتيجيات التعامنل الفعنال معهنا؛ إلحنداغ التغ

قليل الهدر بشقيه البشنري والمنادي، وايضناً تالي خفض التكاليف وتلموارد المؤسسة البشرية والمادية، وبال

ينتم  يمكن من رسم التوجه العام للمؤسسة، والتأكد من تحقينق التنرابط بنين رسنالة المؤسسنة وأهندافها، ومنا

 وأنظمة عمل،وضعه من سياسات وقواعد 
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يعمل على تنمية مهارات ومعارف وخبرات العاملين في المؤسسة، وحثهم علنى التفكينر باإلضافة الى انه  

يوجند حالنة منن الرضنا النوظيفي بنين العناملين، التي يواجهونها أو تواجه المؤسسنة، وبالتنالي في المشاكل 

لهناj واالستقرار النفسي؛ نتيجة لما يوجنده منن بيئنة عمنل متعاوننة، وإحسناس بنأن األمنور تسنير كمنا رسنم 

 (5547j)الغوطي، 

كل ما سبق من فوائد للتخطيط تدفع الموظفين للعمل بطريقة احترافية وفنق اهنداف مرسنومة تسناعدهم فني 

إذا طبنننننق التخطنننننيط االسنننننتراتيجي  ممنننننا يزيننننند منننننن انتننننناجيتهم تحقينننننق أهننننندافهم وأهنننننداف المنظمنننننة

 j(5545)الدوسري،

 :وأداء الموظفين (Human Resources) الموارد البشرية

تشكل وظنائف المنوارد البشنرية منع بعضنها نظامنا متكنامال ومتفناعال، يشنير إلنى وجنود اعتمادينة 

متبادلة بين ما تقوم به هذه الوظائف من أعمال وممارسنات، وأن القنرارات التني تتخنذ فني مجنال كنل منهنا 

ارة يكمننل بعضننه بعضننا، فجميعهننا يصننب فنني قننرار واحنند يهنندف إلننى ولننه صننلة مباشننرة التحقيننق هنندف إد

الموارد البشرية وهو: تنوفير وتهيئنة قنوة عمنل مؤهلنة مدربنة محفنزة جيندا، ذات انتاجينة وفاعلينة تنظيمينة 

 ( 55ص، 5545 عالية المستوى، تتمكن م ن إنجاز استراتيجية المنظمة وأهدافهاj )عقيلي،

ل، وهني إدارة الموارد البشرية تتمينز بعندد منن العوامنل التني تعكنس أهميتهنا فني منظمنات األعمنا

وجود إدارة موارد بشرية فاعلية يعمل على إيجاد عالقة تكاملية هامة بين إدارة الموارد البشرية متمثلة في 

 j (41، 5546)الزيد & الالفي،  دارات والوظائف األخرى المنظمةوغيرها من اإل

 وهي:( في أهداف التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية؛ 461، م5545، عبد هللاأشار )

القنندرة علننى تننوفير المهننارات الالزمننة باألعننداد والنوعيننات المناسننبة، فنني الوقننت المناسننب للوفنناء  (4

 jبمتطلبات الخطط التشغيلية التي تؤدي لتحقيق األهداف االستراتيجية مستقبال 

القدرة على التحليل المستمر لعناصر البيئة الخارجية للوقوف على التغيرات السياسية واالقتصادية  (5

jوالتكنولوجية المتوقعة في سوا عمل، واالستعداد للتكيف معها 

وضع خطط استراتيجية مرنة تتناسنب منع السياسنة الكلينة للمنظمنة، منن حينث القندرة علنى تنوفير  (0

وعينات نقنص فيمنا يتعلنق بالنالمهارات المطلوبة والقدرة على التعامل مع حاالت وجنود فنائض أو 

 jأو األعداد
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 لقوة العمل الحالية والمستقبليةj لية والمتوقعة التي تحد من االستخدام الرشيد اتحديد المشاكل الحا  (1

( عمليننة تخطننيط المننوارد البشننرية االسننتراتيجي والهنندف 504-505 ص،5545وضننح )عقيلنني، 

لمنظمة من الموارد البشرية بشكل يتوازن فيه حجنم ا األساسي الذي يسعى هو توفير احتياجات استراتيجية

 وال فائضj العمل المطلوب مع قوة العمل، بحيث ال يكون معه لدى المنظمة نقص في الموارد البشرية 

( أن التخطننيط االسننتراتيجي للمننوارد البشننرية أهميننة كبيننرة لنندى 55 ص،5547بننين )الغننوطي، و

 المؤسسة، وتمثل هذه األهمية؛ ما يلي: 

4) jيؤدي إلى رفع مستوى المؤسسات اإلدارية وتحسين عملياتها وزيادة إنتاجياتها وعوائدها المادية 

يعمنل علنى تطننوير األفنراد وتندريب العنناملين واإلدارينين فنني المؤسسنات، كمنا يننؤدي إلنى تطننوير  (5

jورفع كفاءات وخبرات العاملين واإلداريين وتساهم في االستفادة منها بشكل كبير 

ل فعال وقوي في زيادة العناملين ذوي الخبنرات اإلدارينة العلينا، وتعمنل علنى توظينف يساهم بشك  (0

jهذه الخبرات في المجاالت الخاصة بهدف تطوير المؤسسات 

يساعد على توفير الخبرات والكنوادر البشنرية التني تتوافنق منع احتياجنات ومتطلبنات التكنولوجينا  (1

 يساهم في رفع عمليات اإلنتا j المعاصرة المستخدمة في النظم اإلدارية وكل ما

تعتبر عامالً أساسياً لتدريب وتطوير القنوى العاملنة وتنمينة منواهبهم ووضنع اسنتراتيجيات متعلقنة  (5

jبكيفية االختيار األمثل للعاملين المثالين وتعيينهم وتدريبهم على أنظمة المؤسسة اإلدارية  

كبير في تحسين وتطوير أداء العناملين بفضنل البنرامج إذن للتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية له دور 

jالمصممة لتطوير ورفع األداء وقبل ذلك في استقطاب وتعيين الكفاءات التي تساهم في التخطيط والتطوير 

 

 مشاركة ودعم اإلدارة العليا في التخطيط االستراتيجي وأداء الموظفين: 

دعم اإلدارة العليا للتخطيط االستراتيجي، والتحليل من مراحل التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية 

االستراتيجي )تحليل البيئة الداخلية والخارجية(، ووجود توجهات استراتيجية للمؤسسة رؤية ورسالة 

وأهداف، ووجود خطة استراتيجية وتنفيذية، وتنفيذ الخطة االستراتيجية، ومراقبة تقييم الخطة 

 (054j، ص5546االستراتيجيةj )الباشقالي، 



 
 

   11 

ويكون التطبيق بمستوى أداء  دعم اإلدارة العليا مهم لوصول الخطط االستراتيجية لمرحلة التطبيق 

(j فالغدارة العليا تقدم الدعم والتشجيع وتقوم بالمراجعة لنتنائج األداء والحنث علنى 5546عالي )الغمالس، 

jاالستمرارية واالستدامة 

 ط االستراتيجي له أثر على تحسين وتطوير أداء العاملينjإذن مشاركة اإلدارة العليا في التخطي

 

 الدراسات السابقة 

 السعودية.التخطيط االستراتيجي لبناء الموارد البشرية في الجامعات  بعنوان: (0222)دراسة القرشي  -

قامت فكرة هذه الدراسة على امكانية رسم استراتيجية لبناء الموارد البشرية من خالل سلسلة منن المراحنل 

 وهي: كبير بالنتيجةالصغيرة نسبياً ولكن بأثر تراكمي  والمسارات والخطوات

 البناء الستراتيجيةمرحلة داعمة  البناء: وهيالخلفية التصورية لعملية  المرحلة األولي:

ومحددات فني  كأسس االستراتيجيةوهي مرحلة تأسيسية تعتمد عليها  البناء:تأسيس قواعد  الثانية:المرحلة 

 عملية البناء 

 فينه:هنذه المرحلنة مسنار تخطيطني ينحنى باتجناه المسنتقبل ويتحندد  البنناء: تمثنلإجراءات  الثالثة:المرحلة 

فني عملينة  والممارسنات المعرفينةط المستقبلي تحليل دورا لمورد البشري في الجامعة ورسم مسار التخطي

 البناء

 لبناء الموارد البشرية بالجامعات  الهادفة االستراتيجيةنموذ  البناء للخطة  الرابعة: هيوالمرحلة 

 والمرحلة الخامسة: تتمثل في التنفيذ والمتابعة الستراتيجية البناء للموارد البشرية وتقييمها 

 بالدراسة:ي النظر نتائج البعدوخالصة 

 لبناء الموارد البشرية في الجامعات السعودية  االستراتيجيإطار مقترح للتخطيط 

 البشرية في الجامعات السعودية  لبناء الموارد االستراتيجينموذ  مقترح للتخطيط 

 للدراسة:البعد التطبيقي  وخالصة نتائج

السننعودية ونموذجهننا  رية فنني الجامعنناتبيننان بننأبرز مخرجننات التخطننيط االسننتراتيجي لبننناء المننوارد البشنن

 jجامعة أم القرى
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واقووع توافووت التخطوويط الموووارد البشوورية والتخطوويط االسووتراتيجي فووي  بعنوووان: (0222)فوطوو  و جووواد -

 .دراسة ميدانية من وجهة نظر المديرين ادائها:ذلك على  وأثرشركات المساهمة العامة في االردن 

تطبينق توافنق التخطنيط االسنتراتيجي وتخطنيط المنوارد البشنرية فني تهدف الدراسنة النى تقصني واقنع      

الشركات المساهمة العامة فني األردنj وفحنص أثنر التوافنق علنى أدائهنا متمنثال بالربحينة والقيمنة السنوقية 

المضننافة، وذلننك مننن وجهننة نظننر مننديري االدارة العليننا ومننديري الوحنندات الوظيفيننة )المننوارد البشننرية، 

ية والمحاسنبة، ادارة المنوارد البشنرية والتخطنيط(j ولهنذا الغنرض فقند قنام الباحثنان بنإجراء التسويق، المال

 5556دراسة مسحية لجميع الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة األوراا المالية في األردن للعنام 

ط شننركة فقننط تطبننق التخطنني 56، وتننم التوصننل ومننن خننالل دراسننة اسننتطالعية الننى أن 554وعننددها 

شننركات عننن المشنناركة فنني الدراسننة، وتننم  6االسننتراتيجي وتخطننيط المننوارد البشننرية معنناj وقنند اعتننذرت 

ألغننراض التحليننل  منهننا 474اسننتبانة علننى المننديرين العنناملين فنني هننذه الشننركات، واعتمنند  565توزيننع 

االحصائيj وتوصل الباحثان الى أن الشركات التي شملتها الدراسة تقوم وبدرجة واضحة بتطبيق كنل منن 

التخطيط االسنتراتيجي وتخطنيط المنوارد البشنرية، وأن هنالنك توافقنا بينهمنا فني الشنركات المبحوثنةj وأن 

خطنننيط المنننوارد البشنننرية علنننى ربحينننة هنالنننك أثنننر ذا داللنننة إحصنننائية لتوافنننق التخطنننيط االسنننتراتيجي وت

jالشركات، وعلى القيمة السوقية المضافة ألسهمها 

التخطويط االسوتراتيجي فوي اداء العواملين فوي االجهو    أثور بعنوان: (0200ويوسف ) نصيب ابودراسة  -

 السعودية.االمنية بالمملكة العربية 

ويوسف مفهوم التخطيط االستراتيجي وأثنره فني أداء العناملين بالمؤسسنات  نصيب، ابوتناولت دارسة      

الخدميةj كما تم إجراء دارسة الحالة في جامعة السودان للعلنوم والتكنولوجيناj تندور مشنكلة الدراسنة حنول 

كيفية استخدام آليات تطبيق التخطيط االسنتراتيجي  والمشناكل الناجمنة عنن التطبينق غينر السنليم للتخطنيط 

االستراتيجي ، على الرغم من إد ا رك العديد من المدراء والعاملين بالمؤسسات التعليمية واإلدارية بأهمية 

وادراك التخطننيط االسننتراتيجي  وقنند حققننت الدراسننة عنندة نتننائج، منهننا إن العنناملين بالجامعننة لننديهم وعنني 

واحتياجننات العنناملين ،  يةاالسننتراتيج، وعنندم وجننود ربننط بننين الخطننة بمفنناهيم التخطننيط االسننتراتيجي 

فضالً عن التدريب غير الفعنال ، كمنا توصنلت   االستراتيجيةوالجامعة ال تشرك العاملين في إعداد الخطة 

إلى توصيات من أهمها أنه ينبغي على الجامعة أن تشرك العاملين في الخطة االستراتيجية  ، كما عليها أن 

 دخال البرامج الجديدة من أجل تحسين األداءjتُفِعل التدريب في هذا المجال، مع ضرورة إ
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دور التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في رفع مستوى التمكين الوظيفي  بعنوان: (0202)البيطار  -

  .في المؤسسات غير الحكومية في قطاع غ  

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في رفع مسنتوى التمكنين      

والفلسفة  الرؤبةمدى توفر  توضيحفي قطاع غزة، وذلك من خالل  الحكوميةالوظيفي في المؤسسات غير 

تراتيجي للمنوارد االسن التخطنيط، ومستوى ممارسنات البشريةاالستراتيجية للتخطيط االستراتيجي للموارد 

، منن الحكومينةفني المؤسسنات غينر  النوظيفي التمكنينإلنى التعنرف علنى مسنتوى  أيضنا، وهندفت البشرية

االداري، والنذي يشنمل  والتمكنينالنفسني  التمكين، والتي تمثلت في الوظيفي التمكينخالل أبعاد ومقومات 

عال وتدفق انسياب المعلومات، الحنوافز( االتصال الف ،اإلبداعي السلوك  وتنمية التدريبالسلطة،  تفويض)

في قطاع غزة  والدولية، المحلية  الحكوميةفي المؤسسات غير  العاملينو تكون مجتمع الدراسة من جميع 

موظف وموظفنة، وكنان منن أهنم النتنائج التني توصنلت  (260)تكونت من طبقية عشوائيةعينة  اختباروتم 

 إليها الدراسة:

 االسننتراتيجي للتخطننيط اإلسننتراتيجيةوالفلسننفة  الرؤبننةبننين  إحصننائيةذات داللننة  طرديننةوجننود عالقننة  -

 الننتخططبننين ممارسننات  إحصننائيةوجننود عالقننة ذات داللننة  وأيضننا، الننوظيفي والتمكننين البشننريةللمننوارد 

 jالوظيفي والتمكين البشريةللموارد  االستراتيجي

، ومسننتوى البشننريةللمننوارد  االسننتراتيجي للننتخطط اإلسننتراتيجيةوالفلسننفة  الرؤبننةأن مسننتوى كننل مننن  -

 جاء بنسبٍة متوسطةj البشريةللموارد  االستراتيجي التخططممارسات 

 ، اضافة إلى قصنورالحكوميةهناك ضعف اً في أنظمة الحوافز والمكافآت الموجودة في المؤسسات غير  -

 jالموظفين وتطوير لتدريبالمحفزة  البيئة توفيرفي 

النفسني كنان أعلنى  التمكنينجاء بدرجٍة مرتفعة، وأن درجنة  الوظيفي التمكينائج بأن مستوى أشارت النت -

 االداريj التمكينمن درجة 

علووى اداء الموووارد البشوورية لقطوواع الوونفط  وأثوور التخطوويط االسووتراتيجي  بعنوووان:( 0202دراسووة حموود ) -

  سودابت( )شركةدراسة حالة 

البحث على ثالثة فروض ألثباتها وعالقتها بواقع التخطيط االستراتيجي في شركة سودابتj تم  يحتوي     

اسنتخدام المننهج الوصننفي التحليلني ألثبنات الفننروض، وقنام الباحنث بالتحليننل اإلحصنائي باسنتخدام الرضننا 

وصنلت موظنف منن مجتمنع العيننة )شنركة سنودابت( ، و ت (455)حينث كنان عندد أفنراد العيننة  الوظيفي،

 الباحثة الى وجود تخطيط استراتيجي على مستوى الشركة ،
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وتوجد رقابة وتعاون مشنترك منن أجنل تنفينذ الخطنة االسنتراتيجية ، ومندى مروننة الشنركة فني التخطنيط  

j االستراتيجي واالستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية 

اء  االنتاجيووة لوودى العوواملين فووي دور التخطوويط االسووتراتيجي فووي رفووع الكفوو بعنوووان: (0202)الغوووطي  -

 مؤسسات التعليم العالي بمحافظة غ   

هندفت الدراسننة إلننى تعريننف دور التخطنيط االسننتراتيجي فنني رفننع الكفناءة اإلنتاجيننة لنندى العنناملين فنني      

مؤسسننات التعلننيم العننالي بمحافظننات غننزة، ولتحقيننق أهننداف الدراسننة اسننتخدم الباحننث المنننهج الوصننفي 

ربعنة أالسنتبانة التحليلي في اجنراء  الدراسنة، كمنا اسنتخدم الباحنث االسنتبانة كنأداة للدراسنة، وقند تكوننت ا

إدارة –األنظمة والعمليات اإلدارية  -المادية والتكنولوجية  الموارد–لبشرية اهي  ) إدارة الموارد ت مجاال

، فيما تكون مجتمع وعينة الدراسة من جميع العمنداء و ننوابهم والمندراء ورؤسناء األقسنام (جودة الخدمات

 466دراسة ٌوالبنال  عنددهم لاموضوع بلذين لٌهم عالقة اوألقصى ااإلدارية في الجامعة اإلسالمية وجامعة 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة انه بل  الوزن النسبي الكلي لٌدور التخطيط  االستراتيجي  ،فردا

أي أن  % 76056فني رفننع الكفنناءة اإلنتاجيننة لندى العنناملين فٌنني مؤسسننات التعلنيم العننالي بمحافظننات غننزة 

 % 77050لبشرية بنسبة ابيرةj كما انه بل  دور اٌلتخطيط االستراتيجي إلدارة الموارد كر وافترجة دهناك 

وإلدارة  % 75056العملينات اإلدارينة بنسنبة ولألنظمنة و% 75050وللموارد الماديةٌ والتكنولوجية بنسبة 

 j 5055 داللةكما انه ال توجد فروا ذات داللة إحصائية عند مستوى %74057الخدمات بنسبة  جودة

دراسوة ميدانيوة  الوظيفي:استراتيجيات الموارد البشرية في االداء  أثر بعنوان: (0202)دراسة الدليمي  -

 على الجامعات االهلية بالعراق 

قيننيم ت التوظيننف، )لالختيننار،هنندفت هننذه الدراسننة الننى تقيننيم ممارسننات ادارة المننوارد البشننرية وخاصننة     

ومنندى تننأثير هننذه الممارسننات علننى اداء الشننركة وقنند اعتمنند الباحننث علننى اعتمنناد دراسننة  االجننور( االداء،

الحالة لغرض الوصول الى النتائج وعلنى الدراسنة المسنحية للحصنول علنى البياننات االولينة وتنم اسنتخدام 

واظهنرت نتنائج  للشنركة،( موظنف فني المكتنب الرئيسني 455استبانة كأداة للدراسة والتي توزعت على )

 كةjداء الشرأوبين  الفعالةهذه الدراسة وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين ممارسات ادارة الموارد البشرية 
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 ما يمي  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 

تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بانها تتناول البحث في واقع التخطيط االستراتيجي في 

في ظل  بهاjعلى اداء العاملين  وأثرهالموارد البشرية بالجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية 

 5505jالتطور الحاصل والتوجه الحكومي المنصب نحو تحقيق رؤية 

 النتائج:المنهجية و

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، فهو يصف الظاهرة المدروسة من خالل 

موظفي الحكومة وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية من خالل التي تم جمعها، ويتكن مجتمع الدراسة من 

اختيار ثالغ جهات بطريقة عشوائية وهي: هيئة الغذاء والدواء، هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، 

التي تم تحكيمها من قبل ثالثة دكاترة ووزارة العمل والتنمية االجتماعيةj وبعد ذلك تم ارسال االستبانة 

 ستردادوتم ا الحكومية إلى هذه الجهاتخصصين في اإلدارة واثنين خبراء في االستراتيجية أكاديميين مت

 54( نسخة SPSS)برنامج استجابات غير صالحةj ولقد تم استخدام  6استجابة صالحة بعد استبعاد  55

 لبياناتjمعالجة اإلحصائية للل

 اختبار صدا وثبات االستبانة

 EFA (Exploratory Factor Analysisالعاملي االستكشافي )أوال تم استخدام التحليل 

إلثبات أن عبارات محاور االستبانة تنتمي إلى محاورها وبناء عليها تم استبعاد أربع عبارات من متغير 

التخطيط االستراتيجي لضعف معامل التحميل على المتغير وعبارة واحدة من متغير الموارد البشرية لعدم 

عبارات ولمتغير الموارد البشرية تم  45ب نسبة لمتغير التخطيط االستراتيجي تم االحتفاظ انطباقهاj فبال

مشاركة  وهماالتأكد بمطابقة العبارات للمحورين اآلخرين في االستبانة  وتم عباراتj 5ب االحتفاظ 

jاإلدارة العليا وأداء الموظفين 

محاور االستبانة مكونة من أربع متغيرات باإلضافة إلى المتغيرات الثابتةj ثم تم فحص ثبات أداة الدراسة 

وتبين ثبات المتغيرات األربع وأن العبارات تمثل محورها كما هو موضحة  Cronbach alphaباستخدام 

jفي الجدول أدناه 
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 (: ثبات المحاور0جدول )

 Cronbach alpha عدد العبارات المحور

 0.94 45 التخطيط االستراتيجي  

تخطيط الموارد 

 البشرية 

5 0.93 

 0.93 45 مشاركة اإلدارة العليا

 0.75 0 أداء الموظفين

 0.97 05 الثبات العام

 

 

(، وهذا يدّل على أن االستبانة تتمتع بدرجة 5057ويتضح أن معامل الثبات العام عالي، حيث بل  )

 يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسةjثبات مرتفعة 

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل 

 محور من محاور االستبانة ككل كما هو مبين في الجدول التالي:

 

 
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية0جدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي N المحور

 0.96 3.43 92 التخطيط االستراتيجي  

 0.93 3.44 92 تخطيط الموارد البشرية 

 0.97 3.34 92 مشاركة اإلدارة العليا

 0.87 3.91 92 أداء الموظفين

 

  عرض الخصائص الديموغرافية

الدراسة، وتشمل )العمر، والمؤهل العلمي، تم تحديد عدد من المتغيرات الثابتة لوصف أفراد عينة 

والجنس، الصفة اإلدارية، وسنوات الخبرة(j والجدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة حسب تلك 

jالمتغيرات 
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 (: التوزيع التكراري والنسبي ألفراد العيِّنة تبًعا للمتغيرات الشخصية والوظيفية0جدول )

 

 دراسة العالقات االرتباطية 

قمنا بدراسة العالقات االرتباطية بين المتغيرات باستخدام معامل ارتباط قبل دراسة الفرضيات 

( بين متغيرات الدراسة التابعة والمستقلة α < 0.5بيرسونj وتبين أن هناك عالقات طردية عن مستوى )

وهناك عالقات ارتباطية بين متغيرات التحكم )مثل العمر والخبرة( ولكن ليس هناك عالقات ارتباطية بين 

jالمتغيرات الثابتة وبين المتغيرات المستقلة والتابعة 

 

 

 

 المئويةالنسبة  التكرار الفئة المتغيرات

 51 55 سنة  05إلى  55من الُعمر

 55 16 سنة 15إلى  04من 

 55 46 سنة 55إلى  14من 

 1 1 سنة  65إلى  54من 

 0،0 0 ثانوي المؤهل العلمي

 51،0 55 بكالوريوس

 5،5 5 دبلوم عالي

 06 00 ماجستير

 1،0 1 دكتوراه

 66 64 ذكر الجنس

 01 04 أنثى

 75 65 موظف اإلداريةالصفة 

 44 45 مستشار/ مدير مساعد

 55 55 مدير إدارة

 4 4 مدير عام

 55 50 من سنةأقل  سنوات الخبرة

 55 46 سنوات 0إلى  4من 

 55 46 سنوات 6إلى  1من 

 06 00 سنوات 6أكثر من 

 %455 55 المجموع
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 (: نتائج معامل ارتباط بيرسون2جدول )

 الخبرة الشهادة الجنس العمر 

التخطيط 

االسترا

 تيجي

الموارد 

 البشرية

مشاركة 

اإلدارة 

 العليا

أداء 

 الموظفين

        1 العمر

       1 *22.- الجنس

      1 16.- 01. الشهادة 

     1 16. 09.- **32. الخبرة

التخطيط 

 االستراتيجي

.02 .25* -.11 .05 1    

   1 **77. 04.- 15.- 10. 01. الموارد البشرية

مشاركة اإلدارة 

 العليا 

.09 .20 -.22* -.06 .79** .85** 1  

 1 **70. **74. **71. 06.- 13.- **30. 11.- أداء الموظفين

 فأقلj 5،54مستوى ** دالة احصائياً عند 

 فأقلj 5،55*   دالة احصائياً عند مستوى 

 

 

( بيت المتغيرات المستقلة مع 5054    ( أن هناك عالقات طردية عند مستوى )1يبين جدول )

بعضها وعالقات طردية بين المتغيرات المستقلة )التخطيط االستراتيجي، الموارد البشرية ومشاركة 

  (5054j    التابع )أداء الموظفين( عند مستوى )اإلدارة العليا( والمتغير 

 

 إثبات الفرضيات

وإلثبات العالقات في االتجاه الصحيح حسب الفرضيات قمنا بعمل تحليل االنحدار الخطي 

nrieroo.sR ( 5كما هو موضح في الجدولj) 
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  nsissrrgeRتحليل االنحدار الخطي   :(2جدول )

 المتغير التابع:

 أداء الموظفين 

 
 4نموذج  3نموذج  2نموذج  1نموذج 

     متغيرات التحكم

 0.17- 0.08- 0.10- 0.06- العمر

 *0.23 *0.40 0.17 *0.50 الجنس

 0.05 0.12 0.04- -0.10 الشهادة 

 0.02 0.01 -0.04 0.01- الخبرة

     المتغير المستقل

  **0.62  التخطيط االستراتيجي
 

  **0.67   الموارد البشرية

 **0.63    مشاركة اإلدارة العليا

2R 10.1% 54.0%** 60.0% 54.3%** 

 **2R   43.9%** 49.9%** 43.7%التغير في 

 .فأقل 5054** دالة احصائيا عند مستوى 

 .فأقل 5055دالة احصائيا عند مستوى    *
 

 

 

انه توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين التخطيط قد اسردت كانت الفرضية األولى 

من  10.1%االستراتيجي وأداء الموظفينj في النموذ  األول وضعنا متغيرات التحكم فقط التي شرحت 

المتغير التابع أداء الموظفينj متغيرات التحكم لم يكن لها تأثير ذو داللة إحصائية على أداء الموظفينj في 

من المتغير  %51مستقل التخطيط االستراتيجي أصبح النموذ  يفسر بعد أضافة المتغير ال النموذ  الثاني،

                 الثابت ولها داللة إحصائيةj ويتضح أن التخطيط االستراتيجي له تأثير طردي على أداء الموظفين

β = 0.62, p< 0.05)) إذن تم إثبات الفرضية األولى، أنه توجد عالقة موجبة j ذات داللة إحصائية عند

 ( بين التخطيط االستراتيجي وأداء الموظفين0.05jمستوى )

انه توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين الموارد البشرية قد اسردت كانت الفرضية الثانية 

أضافة الموارد البشرية كمتغير مستقل أصبح النموذ  يفسر تمت وأداء الموظفينj في النموذ  الثالث 

60% jمن المتغير التابع ولها داللة إحصائية 



 
 

   20 

j إذن تم (β = 0.67, p< 0.05)    ويتضح أن الموارد البشرية لها تأثير طردي على أداء الموظفين 

( بين الموارد البشرية 0.05إثبات الفرضية الثانية، توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

jوأداء الموظفين 

انه توجد عالقة موجبة ذات بين مشاركة اإلدارة العلياj في قد اسردت ثالثة كانت الفرضية ال

من المتغير  %54.3النموذ  الرابع بعد أضافة مشاركة اإلدارة العليا كمتغير مستقل أصبح النموذ  يفسر 

                          الثابت ولها داللة إحصائيةj ويتضح أن مشاركة اإلدارة العليا لها تأثير طردي على أداء الموظفين

(β = 0.63 , p< 0.05) إذن تم إثبات الفرضية الثالثة، توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند j

 ( مشاركة اإلدارة العليا وأداء الموظفين0.05jمستوى )

 

 تأثير المتغيرات الديمغرافية

بات أفراد الدراسة طبقًا للتعرف إلى ما إذا كانت هناك فروا ذات داللة إحصائية في استجا

الختالف المتغيرات الثابتة مثل المؤهل العلمي، الخبرة، الجنس، والمسمى الوظيفي، استخدم الباحث 

(؛ لتوضيح داللة الفروا في استجابات أفراد الدراسة eRr Aay O enO"تحليل التباين األحادي" )

العلميj لم يكن هنالك أي داللة إحصائية تعزى  طبقًا إلى المتغيرات الثابتةj بداية اختالف متغير المؤهل

jإلى أي من المتغيرات الثابتة إال متغير الجنس 

 

 
( للفروق في استجابات أفراد     الدراسة طبقا إلى One Way ANOVAنتائج "تحليل التباين األحادي" )(: 6جدول )

 اختالف متغير الجنس.

 التعليت الداللة االحصائية قيمة ف المحور

 دالة *0.015 6.17 التخطيط االستراتيجي  

 غير دالة 0.35 0.87 تخطيط الموارد البشرية 

 غير دالة 0.06 3.50 مشاركة اإلدارة العليا

 دالة **0.00 8.9 أداء الموظفين

 

( أن هناك فرا بين الجنسين في التخطيط االستراتيجي وأداء الموظفين فقط بينما ال 6يبين جدول )

 فروقات ذات داللة إحصائية في الموارد البشرية وأداء الموظفينjتوجد 

 



 
 

   21 

 الخاتمة:

يتضمن فقط التخطيط ال والذي ممنهجة إن التخطيط االستراتيجي المتكامل المبني على خطوات  

، يعد ضامنا ومحفزا لتحسين أداء الموظف هاوتقييم تهاومتابعالخطط أيضا تنفيذ على الورا وإنما 

 jإن التخطيط االستراتيجي عملية معقدة ال يمكن أن يقوم بها الموظفون أصحاب المستوى كذلك الحكومي

 تدخل من موظفين احترافيين ذوو كفاءة عاليةj وأاألقل من المتوسط من دون اشراف 

إن كما في التخطيط االستراتيجي السليم في المستقبلj إن االهتمام بتخطيط الموارد البشرية يساهم  

المنظمات التي لديها تخطيط موارد بشرية يكون لديها موظفين أكفاء إنتاجيتهم عاليةj وبناء على ذلك، 

 jال ننسى الدور الهام وسيتوفر لدى المنظمة موظفون اكفاء يستطيعون المساعدة في التخطيط في المستقبل

ع من فترسابعة الخطط التي بدورها الذي تقوم به اإلدارة العليا في دعم ومتابعة جهود صياغة وتنفيذ ومت

 jإنتاجية الموظفين

 

 التوصيات:

ينتج عنه تحسن في أداء العاملينj وكذلك التخطيط حيث التخطيط االستراتيجي ب ضرورة االهتمام -

توفر الكوادر الكفؤة  أنوقد يكون السبب في ذلك إلى رفع من أداء العاملين يالجيد للموارد البشرية 

 jتساعد في عملية التخطيط الذي بدوره يساعد في تحسين االداءوالمؤهلة 

في التخطيط إيجابي ألداء العاملين ألن اإلدارة تدعم وتتابع تنفيذ الخطة العليا مشاركة اإلدارة إن  -

 jوقد يرجع السبب إلى تشجيع الرؤساء والمرؤوسين على المشاركة في التخطيط االستراتيجية

 التخطيط ومتابعة تطبيق الخطةjاالستراتيجي ونشر ثقافة 

م يكن للمتغيرات الديمغرافية أي تأثير على العالقة بين التخطيط االستراتيجي وأداء الموظفين إال ل -

متغير الجنسj الدراسات المستقبلية تستطيع النظر في السبب وراء وجود اختالفات بين الجنسين 

jفي التخطيط االستراتيجي 

تنندريب المننوظفين لتلبيننة االحتياجننات البشننرية بمننن الناحيننة التطبيقيننة نوصنني الجهننات الحكوميننة  -

القننادرة علننى القيننام بالمهننام االسننتراتيجية المطلوبننة فنني افننة مراحننل التخطننيط االسننتراتيجي وبمننا 

 5505jيضمن تحقيق رؤية 
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الجهننات  وكننذلك نوصنني بضننرورة التأكنند مننن مشنناركة المننوظفين بشننكل كبيننر ومننرض داخننل -

jالحكومية 

هم من خبرات عملية وكنذلك للما  المستشارين السعوديين في التخطيط االستراتيجي االستفادة منو -

فني التخطنيط االسنتراتيجي لمعالجنة نقنص القندرات  متخصصنةخبنرات اكاديمينة يمكن االستعانة ب

البشرية القادرة على المشناركة فني اعنداد وتنفينذ الخطنط االسنتراتيجية، وكنذلك تندريب المنوظفين 

jعلى عملية إعداد والتخطيط والتنفيذ 

 

 المراجع:

تحقيق الجودة (j وظيفة التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في 5546الباشقالي، محمود محمد )

الريادية للمنظمة: دراسة تطبيقية آلراء مجموعة من القيادات االدارية في كليات جامعة دهوك، المجلة 

 055j-557، ص ص 5، عدد 06العربية لإلدارة، مجلد 

(j دور التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في رفع مستوى التمكين 5541البيطار، شيرين زهير )

ؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة، رسالة ماجستير في ادارة االعمال، كلية الوظيفي في الم

 jالتجارة، الجامعة االسالمية، غزة 

(j أثر استراتيجيات الموارد البشرية في االداء الوظيفي: دراسة ميدانية، 5546الدليمي، موسى حمد )

 ، االردنjرسالة ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة ال البيت

( jدورة التخطيط االستراتيجي في تحسين كفاءة أداء منسوبي 5545الدوسري، مطلق محمد j)

األجهزة األمنية من وجهة نظر العاملين في مطار الملك خالد الدولي بالرياضj رسالة ماجستير )غير 

jمنشورة( الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

(j أثر ادارة الموارد البشرية في الذكاء التنظيمي، رسالة ماجستير في 5546الزيد، عبد هللا بدر )

jادارة المال واالعمال، كلية ادارة المال واالعمال، جامعة ال البيت، االردن 

، عمان، دار المسيرة 4(j االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي، ط5545السكرانة، بالل خلف )

jللنشر 

(j درجة ممارسة عمداء الكليات الجامعية المتوسطة في محافظات 5540الصانع، خولة عبد العزيز)

الوسط للتخطيط االستراتيجي وعالقته بمستوى ضمان الجودة من وجهة نظرهم، رسالة ماجستير في 

jالتربية كلية العلوم التربوية، جامعة الشرا االوسط، االردن 
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االستراتيجية منظور منهجي متكامل،  (j االدارة5555الغالبي، طاهر محسن؛ ادريس، وائل صبحي )

 ، سلطنة عمان، دار وائل للنشر5jط 

(j دور التخطيط االستراتيجي في رفع كفاءة األداء في األجهزة 5546الغمالس، طيبة سليمان )

الحكومية من منظور القيادات الوسطىj رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود: كلية إدارة 

 jاالعمال 

(j دور التخطيط االستراتيجي في رفع الكفاءة اإلنتاجية لدى العاملين 5547ي، محمود احمد )الغوط

في مؤسسات التعليم العالي بمحافظة غزة، رسالة ماجستير في االدارة التربوية، كلية التربية، الجامعة 

jاالسالمية، غزه 

التخطيط االستراتيجي لبناء الموارد البشرية في الجامعات  j(5556)الكريم  القرشي، زين عبد

 jالقرى، مكةرسالة ماجستير في التربية، كلية التربية، جامعة ام  السعودية،

(j واقع توافق تخطيط الموارد البشرية والتخطيط 5555جواد، شوقي ناجي، فوطه، سحر محمد )

وأثر ذلك على ادائها: دراسة ميدانية من وجهة  االستراتيجي في الشركات المساهمة العامة في االردن

 j 57-55، ص ص 76 نظر المديرين، مجلة االدارة واالقتصاد، العدد

 ، سلطنة عمان، دار وائل للنشر4j(j ادارة الموارد البشرية، ط 5545جودة، محفوظ احمد )

 ائلj، حلب، دار و0(j ادارة الموارد البشرية المعاصرة، ط 5545عقيلي، عمر وصفي )

(j متطلبات القيادة االدارية العليا في التخطيط االستراتيجي للموارد 5541عالم، أشرف محمد )

 504j-554، ص ص 417البشرية، مجلة القراءة والمعرفة، العدد 

(j تخطيط وتنمية الموارد البشرية دراسة المفاهيم بالتركيز على القطاع 5546محمد، محمد العطا )

 645j-567، ص ص 44ج للتاريخ واالثار، العدد السياحي، مجلة الخلي

، 4حاالت تطبيقية، ط – عمليات-مفاهيماالدارة االستراتيجية  j(5540)عبد المهدي مساعدة، ماجد 

jعمان، دار المسيرة للنشر 
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 المالحق
 )استمارة استبانة(

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

............................................                                                   سعادة السيد/ة:  إلى 

 المكرم

 

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

واقع التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية على ضوء رؤية  " بعنوان أضع بين أيديكم استبانة لبحث

 ".الموظفين ملكة العربية السعودية وأثرهـ في أداءفي الجهات الحكومية في الم 0202

، وتأكد أن إجابتك ستكون موضع االستبانة على هذهأرجو التكرم بدقائق من وقتك الثمين لإلجابة 

االهتمام والتقدير، وستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي، وعليه ارجو أن تكون 

 .اإلمكان حتى يسهم ذلك في الوصول إلى نتائج دقيقةإجابتك مماثلة للواقع بقدر 

 غير ،2موافق= غير ،3محايد= ،4موافق= ،5تماماً = موافق: )ولقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي

 (. 1تماماً= موافق

 الثمين وقتكمل والتقدير الشكر خالص مع

 

 التعريفات اإلجرائية:

 المراعاة مع محددة مستقبلية زمنية لفترة استراتيجية خطة إعداد عملية بأنه االستراتيجي: التخطيط 

 لتكون التخطيط في والشمولية بالمرونة وتتميز المدى، وطويلة المدى قصيرة األهداف بين التوازن

 .والبشرية المادية اإلمكانات وفق وذلك والخارجية الداخلية المتغيرات مع التكيف على قادرة

 والضعف، القوة مصادر لتحديد االستراتيجية وتحليل بتخطيط تقوم إدارة هيالبشرية:  إدارة الموارد 

 العليا اإلدارة مع بالتشارك اإلدارة وتقوم والمعايير، للمواصفات وفقاً  البشرية الموارد واختيار

 .ومستقبالً  حاضراً  تواجهها التي والظروف يتالءم بما األهداف لتحقيق مناسبة استراتيجية باختيار

 وفق تعيينهم ويتم للخطط والتنفيذ اإلعداد في مشاركة على قادرة بشرية قدرات هو البشرية: الموارد 

 العليا اإلدارية الوظائف في باختيارهم المناسبة والكفاءة الخبرة وأهمها ثابتة وقواعد معايير

 ..استراتيجيتها تحقيق ظل في المنظمة الستراتيجية داعمة بأنها لها ينظر وحيث والوسطى،
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 العبارة العبارات المحاور الفقرة

   
موافق 

 تماما  
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما  

1 

ية
راف

غ
مو

دي
 ال

ت
را

غي
مت

ال
 

 اسم المنظمة )اختياري(

 

 جهة العمل 0

 العمر  0

 المؤهل العلمي 4

 الجنس 5

 عدد سنوات الخبرة في مجال التخطيط 6

 لعملك الحاليالصفة اإلدارية  7

1 

ي
ج
تي
را

ست
ال
 ا
ط

طي
خ
الت

 

 االستراتيجية للخطة ومكتوبة واضحة رؤية هناك
 للمنظمة

     

تقوم المنظمة بإعداد خطط تنفيذية متوائمة مع  0
 . 0202رؤية 

     

0 
تراعي المنظمة في وضع األهداف 
مكانياتها إاالستراتيجية أن تكون في حدود 

  الداخلية

     

الموظفين في صياغة الرسالة يشارك  4
  واألهداف االستراتيجية  في المنظمة

     

الخطة االستراتيجية مرنة بما يضمن التكيف  5
 مع المتغيرات الخارجية

     

 توفر خطط بديلة في حالة فشل الخطط المنفذة 6
  

     

هناك وعي في المنظمة على الفرص والتهديدات  7
 االستراتيجيةالمحيطة عند وضع الخطط 

     

عملية التخطيط االستراتيجية للمنظمة عملية  8
 مستمرة

     

بناء  على  يةخطة االستراتيجاليتم تقييم برامج  9
 النتائج.

     

12 
التخطيط االستراتيجي لدى المنظمة ليس مجرد 

تعبئة األرقام والبيانات في الجداول من أجل 
 قياس األداء

     

صعوبة في تنفيذ الخطة االستراتيجية يوجد  11
 بسبب قلة الموارد الالزمة
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التخطيط االستراتيجي ال يشجع على تعقيد  10
 االجراءات

     

التخطيط االستراتيجي يساعد على التفكير  10
 اإلبداعي أو المبادرة

     

      تقوم المنظمة بتنفيذ االستراتيجية بشكل جيد 14

 

 العبارات  الفقرة
موافق 

 تماما  
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما  
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 ا
رد
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ط
طي
خ
لت
ا

 

 بالتخطيط المنظمة في البشرية الموارد إدارة تلتزم
 البشرية للموارد

     

 إلى المنظمة في البشرية الموارد خطط تهدف 0
 الخارجية البيئة في المتغيرات مع التكيف تحقيق

     

هناك عالقة بين الخطة االستراتيجية للموارد  
 البشرية والخطة االستراتيجية للمنظمة

     

 البشرية الموارد وخطط أهداف في وضوح يوجد 0
 المنظمة في

     

اعداد الخطة  على القدرة لدى المنظمة 4
 االستراتيجية للموارد البشرية

     

 سنويا   تعيينهم المراد عدادبتقدير األ المنظمة تقوم 5
 احتياجاتهم في المستقبل مع تمشيا  

     

 لتعيينهم المناسبة الكفاءات باختيار المنظمة تقوم 6
 الخاصة بالتخطيط اإلدارية الوظائف في

     

 لتدريب مناسبة خطط وضع على المنظمة تعمل 7
 معدة وخطط دراسات وفق العاملين جميع

     

 كجزء البشرية للموارد التخطيط المنظمة تعتمد 8
 جلاأل طويل الشامل االستراتيجي التخطيط من

     

هناك عالقة بين الخطة االستراتيجية للموارد  9
 البشرية والخطة االستراتيجية للمنظمة

     

12 
التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في 

المنظمة يساعد على التوافق بين أهداف الموظف 
 وأهداف الجهة

     

 العبارات  الفقرة
موافق 

 تماما  
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما  
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لدى اإلدارة العليا فهم واضح بعملية التخطيط 
 االستراتيجي

     

الميزانية الالزمة لتنفيذ دارة العليا تخصص اإل 0
 برامج الخطة االستراتيجية 

     

0 
تقتصر مسؤولية التخطيط االستراتيجي على ال 

بل يشارك فيها جميع اإلدارات  اإلدارة العليا فقط
 بمختلف مستوياتها.

     

تشجيع الرؤساء للمرؤوسين على المشاركة يتم  4
 في التخطيط االستراتيجي
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5 
الرجوع إلى اإلدارات التنفيذية للحصول على يتم 

البيانات والمعلومات عن األنشطة الالزمة لوضع 
 الخطط االستراتيجية

     

يعيق التقدم في ال تغيير قيادات في اإلدارة العليا  6
 إعداد الخطة االستراتيجية وتنفيذها

     

تقوم اإلدارة العليا بنشر ثقافة التخطيط  7
 اإلستراتيجي

     

      معظم المدراء يؤمنون بالتخطيط االستراتيجي 8

9 
 خارج من( السعوديين) الخبراء مشاركة يتم

 من بدال   االستراتيجي التخطيط في  المنظمة
 .سعوديين غير مستشارين

     

12 
 االستراتيجي خططها إعداد في المنظمة تعتمد
 وشركات المنظمة بين االستشارية الشراكة على

 استشارية

     

 

 العبارات  الفقرة
موافق 

 تماما  
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما  
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 أداء تحسين إلى يؤدي االستراتيجي التخطيط
 المنظمة في الموظفين

     

بالتخطيط المستمر لتحسين  المنظمة لتزمت 0
 وتطوير أداء الموظفين 

     

 لإلمكانات األمثل التوظيف على التخطيط يعمل 0
   المنظمة في والبشرية المادية

     

 


