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ممخص الدراسة
هدفت الدراسة لمعرفة التخطيط االستراتيجي على العامليى وتناولتت ععتا المكتااه التتي
تعتتوم مستتيرت التخطتتيط وم تتر عتتدو وعتتي العتتامليى علتتى الخطتتة ااستتتراتيجية وم تتر معتتايير تو يت
العامليى على التخطيط االستراتيجي .
اتععتتت الد ارستتة المتتنتق االستتتالراني واالستتتنعاطي فتتي جطتتار تاليتته وجم ت العيانتتات متتى المصتتادر
األولية وال انوية واستطلعت الدراسة الجتات اآلتية :
 ماتعة جامعة التالانة . المالاعالت .وتناولتتت الد ارستتة المو تتو فتتي ال تتة فصتتوه اي ت

نايكتتت فتتي ال صتته األوه ماهيتتة التخطتتيط

االستتتراتيجي متتى ختتاله م تتتوو التخطتتيط االستتتراتيجي وتعري ت ل وتناولتتت فتتي ال صتته ال تتاني مدا
الع تتامليى وم ت ترت عل تتى التخط تتيط م تتى خ تتاله األدا ال تتو ي ي وم تتر مدا الع تتامليى عل تتى التخط تتيط
ااستتتراتيجي ال صتته ال ال ت

م تتر التخطتتيط االستتتراتيجي علتتى مدا العتتامليى فتتي كتتراة الت مينتتات

المتادت .
وتوصلت الدراسة للنتانق والتوصيات التالية :
()3

مى التخطيط االستراتيجي يزيد مى و وح الرؤية المستالعلية .

()2

مى التخطيط االستراتيجي ياسى يدرت المن مة على التعامه م المكاالت

()1

مى التخطيط االستراتيجي يدعو المراز التنافسي .

ووصت الدراسة عمى اآلتي :
()3

تكجي الت اير االعتااري .

()2

تتينة ما يسمى عال الافة التخطيطية .

()1

توفير ن او للاوافز يراز على النتانق يصيرت األجته وارتعاطت عاألهتدا
الماددت في األجه الطويه .

ااستتراتيجية

Abstract
Goals of study to know the effect of strategic planning on employees .
It but in concedration all problems which face it in strategic

process

and the effect of employees un efficiency on strategic planning and the
effect of critical of employees hiring on strategic planning .
The study focused the deductive and inductive method in datd coactions
and analysis from primary and secondary source and interviewed the
following :- university of science and technology library .
- inter view
The study has been decided into their main chapter are follows .
Chapter {1} : what is the strategic planning through definition

Chapter {2} : employees performance and effected on strategic planning
through performance carrier .
Chapter {3} : effect of strategic planning on { united insurance company
}.
Finder and recommendation finding :1. strategic planning increased clear future vision .
2. strategic planning improved organization ability to deal with problems
.
3. strategic planning support competitive advantage .
Recommendation :1. encourage innovation thinking
2. encourage strategic cultural .
3. saving programmer for salary focused on short – term result and
correlated to strategic goals in long .

المقدمة
يتسو هتاا العصتر عا ترت تعاليداتت وا ترت العوامته المتؤ رت علتى مختلت

نكتاطات وهتاا ياتتو

علينتتا األختتا ععتتيى االعتعتتار التخطتتيط االستتتراتيجي امختترر متتى هتتات التعاليتتدات وطريالتتة علميتتة
تاالتتم لنتتا الا يتتر متتى ال وانتتد وتجنعنتتا الا يتتر متتى المكتتاالت عاي ت

مى التخطتتيط يالتتوو علتتى عنتتا

منطلالتتات تاتتددها العينتتة المايطتتة عكتتتى مجاالتتتتا وتهعنتتى عليتتتا مهتتدا

الخطتتة وطريالتتة التعامتته

معتا ومدى التعامه .
ومى المعلوو مى التخطيط ن س ياتتار جلتى تخطتيط اتي ي تتر عالكتاه المناست

ويختدو مصتلاة

المخطط في تااليم مهداف .
والتخطتتيط االستتت ارتيجي ماعتتر متتى مجتترد تويت المستتتالعه عتته يتعتتدى التتن جلتتى االيتنتتا عت ى صتتورت
المستتتالعه يماتتى الت ت ير عليتتتا وتويرهتتا والتتن عو ت مهتتدا
األهت تتدا

و ايتتات وا تتاة ويج ت

مى تاتتوى

ياعلت تتة للتااليت تتم وتمت تتد المؤسست تتة عمجموعت تتة مساست تتية مت تتى األولويت تتات ويتميت تتز التخطت تتيط

االستراتيجي عالدينامياية والتوير المستمر والتعامه م العينة الخارجية .
التخطيط االستراتيجي هو تخطيط مستالعلي يراعى متا ياتيط عالمؤسستة متى يتوى وعوامته خارجيتة
عاعتعتتار منتتتا يتتد تاتتوى ما تتر تت ي اًر فتتي يوتتتتا متتى الالتتوى والعوامتته المؤسستتة ويجتتد عناصتتر العينتتة
خارر المؤسسة وعما يليتو في جماانيتة ااتكتا

واستتطال ال ترو وااماانيتات الجديتدت المختل تة

والمتااتة لمستتتالعه المؤسستتة  .ومتنتو متتى يعتعتتر التخطتيط ااستتتراتيجي اعمليتتة جداريتة تتتتد

جلتتى

التويتتر وتاويتته ن تتاو العمتته فتتي المؤسستتات عطريالتتة تاالتتم الا ايتتة وال اعليتتة  .والتتععا يعتع ترت
فلس ة تادد طريالة ومناهق لاه المكاالت اادارية .
وهن تتان م تتى ن تتر جل تتى التخط تتيط االس تتتراتيجي عل تتى جنت ت عملي تتة تخط تتيط منطالي تتة تمت تتاز عت يره تتا
الستتياولوجية ال عالتتة فتتي الت ت ير علتتى األف تراد داختته تن تتيو معتتيى متتى ختتاله مجموعتتة الخط توات
المنطالية العالالنية التي تستتد

االرتالا عالمن مات .

* إشكالية الدراسة :
متتى مهتتو المكتتااه التتتي تواج ت التخطتتيط االستتتراتيجي اختتتال

العينتتة ال عليتتة عتتى العينتتة

المتويعتتة ل المالاومتتة الداخليتتة ل ارت تتا تال تتة التخطتتيط ل األزمتتات الااليتتة ل صتتعوعة التخطتتيط ل
الخطط تاد مى االختيارات ل الماددات الم رو ة .

* أهمية الدراسة :
مواجتتتة المعويتتات فتتي عينتتة المؤسستتة والتوصتتي

والتاليتتيو المنتجتتي وو ت استتتراتيجيات

للتعامتته عتتتا وتطتتوير جماانيتتات المؤسستتة للتعتتر وتاليتته ال تترو والاليتتود والتتديتتدات وتنويعتتتا
وو ت ت س تتعه التعام تته ال ع تتاه معت تتا ل وت تتدعيو ي تتدرت المؤسس تتة ف تتي تادي تتد نال تتاط الال تتوت ومراجع تتة
ال تع

لتديتا وتتتوفير المرونتة للتايت

مت التويترات يتتر المتويعتة وتتتوفير مدوات التنعتؤ والتالتتدير

التجاهات عناصر عينة العمه وتاديد وتوجي المسارات ااستراتيجية للمؤسسة .

صتتيا ة وتطتتوير رستتالة المؤسستتة ومهتتدافتا ل الت اتتد متتى رعتتط األهتتدا
ومهدا

مصاا

ااستتتراتيجية لطمواتتات

األاواه واادارت العليا ومصلاة مع ا المؤسسة ل توجي الموارد وااماانيتات

جلتتى االستتتخدامات االيتصتتادية والت اتتد متتى تااليتتم الت تراعط عيتتد رستتالة المؤسستتة ومهتتدافتا ومتتا يتتتو
و تتع متتى سياستتات ويواعتتد ومن متتة عمتته وتاديتتد وتوجيت يت اررات االستتت مار  .وتعميتتم جاستتاس
المو يى ع همية واتمية دراسات جدوى الال اررات والت اد مى فعاليتتا .
رستتو الطريتتم التتاي عموجعت يماتتى التنعتتؤ عالمكتتااه وال تترو المستتتالعلية ل تزويتتد العتتامليى ع هتتدا
واتجاهات وا اة مى مجه مستتالعه اادارت ينتتق متى استتخداو التخطتيط االستتراتيجي مدا مف ته
وما تر فعاليتتة جاا متتا يتتورى عت دا المؤسستتة التتتي ال تستتتخدو م تاهيو اادارت ااستتتراتيجية ويزيتتد متتى
ر تتا العتتامليى وا تتزهو ل يتتزود صتتانعي الال ترار عمعلومتتة فوريتتة وعالتتتالي ينتتتق ي ترار مف تته ومستتر
وتوفير في التاالي

.

* الهدف من الدراسة :
 مدات لتاديد المسار ومواجتة المتويرات العينية عاافة مكاالتا . يساعد في تاديد الال اررات الاالية والمستالعلية . -ي مى النجاح في تاديد األهدا

في جطار اعتعارات عينية متويرت .

 يوفر ااطار العاو لنكاط ومعماه المؤسسة . يماى مى تاسيى مو تطوير األدا التن يمي واألدا الالي للمؤسسة . -ي مى النمو والتطور في األجه .

 يساعد على تالليه المخاطرت . يادد ويوج المسارات ااستراتيجية للمؤسسة . يادد ويوج ي اررات االست مار ومى و التوس والنمو والرعاية . يساعد في تدعيو وتطوير يدرات الموارد العكرية في المؤسسة . يساعد في التعامه م المكاالت ع سلو جدارت األزمات عدالً مى مسلو ردت ال عه . يماى العميه الداخلي مى جدران توجتات المؤسسة المستالعلية . -يساعد على مرايعة التن يا وتالييو النتانق ع سلو فعاه .

* فروض الدراسة :
د ارس تتة فعالي تتة التخط تتيط ااس تتتراتيجي ف تتي المؤسس تتات وم تتدى ت يره تتا عل تتى مدا الع تتامليى
عالمؤسسة وعتدو استتيعا
العامليى .

العتامليى للخطتط ااستتراتيجية وم تر معتاير تو يت

العتامليى علتى مدا

* منهجية الدراسة :
يت تتاو العاا ت ت

عانتتت تتار المت تتنتق االست تتتالراني والت تتن عجم ت ت المعلومت تتات وتاليلتت تتا والت تتن مت تتى

المصادر ال انوية م ه الات

والندوات ومي اً المنتق االستنعاطي ع خا آ ار المسنوليى .

* هيكل الدراسة :
يتاتتوى العا ت

متتى ال تتة فصتتوه ياتتتوي اتته فصتته علتتى معا تتيى ل ال صتته األوه ماهيتتة

التخط تتيط االس تتتراتيجي ل المعات ت

األوه م ت تتوو التخط تتيط االس تتتراتيجي والمعات ت

التخطيط االستراتيجي ل ال صه ال اني مدا العامليى وم رت علتى التخطتيط المعات
ال الت

كتتراة الت مينتتات المتاتتدت المعا ت

األوه نعتتات عتتى الكتتراة والمعا ت

االستراتيجي على مدا العامليى في الكراة .
الفصل األول  :ماهية التخطيط االستراتيجي
المبحث األول  :م توو التخطيط االستراتيجي
المبحث الثاني  :تعري

التخطيط االستراتيجي

الفصل الثاني  :مدا العامليى وم رت على التخطيط االستراتيجي
المبحث األول  :األدا الو ي ي
المبحث الثاني  :م ر مدا العامليى على التخطيط االستراتيجي
الفصل الثالث  :كراة الت مينات المتادت

ال تتاني تعريت ت
األوه وال صته

ال تتاني م تتر التخطتتيط

المبحث األول  :نعات عى الكراة
المبحث الثاني  :م ر التخطيط االستراتيجي على العامليى في الكراة

