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دورالتخطيط االستراتيجي
في تحقيق الرشاقة التنظيمية للمؤسسات العامة:
دراسة تطبيقه على بعض البنوك الحكومية املصرية
د .إيمان محمد أحمد الوكيل
مدرس اإلدارة العامة
املعهد العالى للدراسات النوعية ،الهرم
جمهورية مصر العربية

امللخص

1

هدفــت الدراســة إلــى بحــث دور التخطيــط االستـراتيج ــي فــي تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة بمصــر،
وركزت على هذه العالقة من حيث ممارســات التخطيط باســتخدام تحليل الســيناريو ،ممارســات التخطيط باســتخدام تحليل
 ،sowtممارســات التخطيــط قصي ــر وطويــل االجــل ،كمتغي ـرات مســتقلة ،الرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة بمصــر
متغي ــر تابــع .جــاءت النتائــج لتثبــت عنــد مســتوى معنويــة ( )α≤0.05وجــود عالقــة ارتبــاط وتأثي ــر بي ــن التخطيــط االستـراتيج ــي
والرشاقة التنظيمية في البنوك الحكومية بمصر ،كما اتضـح وجود عالقة ارتباط وتأثيـر بيـن ممارسات التخطيط باستخدام
تحليل السيناريو والرشاقة التنظيمية في البنوك الحكومية بمصر ،عالقة ارتباط وتأثيـر بيـن ممارسات التخطيط باستخدام
تحليــل  sowtوالرشــاقة التنظيميــة ،ممارســات التخطيــط قصي ــر وطويــل والرشــاقة التنظيميــة وذلــك عنــد مســتوى معنويــة
( .)α≤0.05مــن أهــم مــا اقت ــرحته الدراســة ضــرورة ان تعمــل البنــوك علــى نشــر ثقافــة التخطيــط االستـراتيج ــي لــدى جميــع
املســتويات التنظيميــة والبش ـرية ،ان تعمــل البنــوك علــى تطبيــق التخطيــط االستـراتيج ــي وفــق محــاور التخطيــط باســتخدام
تحليــل الســيناريو ،التخطيــط باســتخدام تحليــل  ،sowtالتخطيــط قصي ــر وطويــل االجــل ،تعزي ــز الرشــاقة التنظيميــة لديهــا مــن
خــال التـركي ــز علــى تأكيــد ســهولة وســرعة اتخــاذ الق ـرار ،ســرعة تطبيــق التقنيــات والتكنولوجيــة بخدماتهــا املصرفيــة ،ســرعة
تعديــل عملياتهــا املصرفيــة الداخليــة ،وذلــك فــي ضــوء املســتجدات الت ــي تواجــه القطــاع املصرفــى املصــري.
الكلمات املفتاحية :التخطيط االستـراتيجـي ،تحليل السيناريو ،تحليل  ،SOWTالتخطيط قصيـر وطويل االجل ،الرشاقة
التنظيمية ،البنوك الحكومية بمصر.

املقدمة
تعتمــد ممارســات اإلدارة بشــكل كبي ــر فــي املؤسســات علــى الكيفيــة الت ــي تتــم بهــا عمليــات التخطيــط لديهــا خاصــة تلــك
الت ــي تتعلــق ببنــاء رؤيتهــا االست ـراتيجية ،والخطــط واألهــداف فــي االجلي ــن الطويــل والقصي ــر علــى ممارســات وفكــر التخطيــط
االستـراتيج ــي واألدوات املختلفــة الت ــي يوفرهــا لتعزي ــز القــدرات املؤسســية فــي كافــة عمليــات رســم مســتقبلها.
لذلك تظهر أهمية التخطيط االستـراتيج ــي كونه يعد أداة ذات تأثي ــر كبي ــر على تمكي ــن املؤسسة من التعرف على كافة
املتغي ـرات والتوجهــات فــي بيئــة العمــل ( ،)Krzysztof and Raoul, 2019واكتشــاف تلــك املتغي ـرات والعمــل علــى تجنــب االثــار
الناتجــة عنهــا مــن خــال تجهي ــز الخطــط واإلج ـراءات التنفيذيــة الت ــي ت ـرتبط بهــا (.)Bontempo et al., 2015
حيــث تواجــه الكثي ــر مــن املؤسســات فــي الوقــت املعاصــر العديــد مــن التحديــات واملتغي ـرات والت ــي أصبحــت ذات
تاثي ــر كبي ــر علــى ضــرورة ان تقــوم املنظمــات بتعديــل وتغيي ــر اداؤهــا املؤس�ســى والبشــرى لتلبيــة التحديــات الضروريــة الالزمــة
( ،)Ravichandran, 2017والت ــي باتــت المحالــة مــن التعامــل معهــا والتخطيــط مــن أجــل مواجهتهــا عب ــر كافــة ادواتهــا املؤسســية
والتنظيميــة (.)Sunghun, et al., 2014
*

تم استالم البحث في يناير  ،2020وقبل للنشر في مايو  ،2020وتم نشره في مارس .2022
© املنظمة العربية للتنمية اإلدارية  -جامعة الدول العربية ،2020 ،ص ص ( ،278 -255معرف الوثائق الرقمي)DOI: 10.21608/aja.2022.93887 :

255

دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق الرشاقة التنظيمية للمؤسسات العامة...

األمر الذي فرض على املؤسسات في قطاعات كثيـرة سواء في القطاع الحكومى أو قطاع األعمال أن تقوم بتغييـر وتعديل
إجـراءاتها وأن تعمل على تحقيق املرونة في األداء لدى الوحدات التنظيمية أو لدى األفراد ( ،)Maryam and Farzad, 2016كي
تتسم باملرونة والسرعة الالزمة ملواجهة تلك املتغيـرات والتحديات.
من القطاعات الحيوية في مصر الت ــي يعتب ــر التخطيط االستـراتيج ــي أحد االدوات املهمة لديها وهو قطاع البنوك ً
نظرا
لخصوصيــة الخدمــات الت ــي يقدمهــا للجمهــور ،وهــو مــن القطاعــات الت ــي تتأث ــر باملتغي ـرات فــي البيئــة املحليــة والعامليــة ويفــرض
عليــه التخطيــط ملوجهتهــا وســرعة االســتجابة وتعديــل اإلج ـراءات والخدمــات فــي ضــوء تلــك املتغي ـرات.
لذلــك ست ــركز الدراســة الحاليــة علــى دور التخطيــط االستـراتيج ــي فــي تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة للمؤسســات العامــة
بالتطبيــق علــى البنــوك الحكوميــة ،بنــك مصــر.

أهمية الدراسة

ً
تتضـح أهمية الدراسة الحالية من زوايا اكاديمية وتطبيقية ،توضـحها الباحثة وفقا لالتي
 1أهمية علم التخطيط االستـراتيجي ،واهتمام الدراسات بمتغيـرات وأبعاد هذا العلم وممارساته الهامة.2األهميــة االكاديميــة للدراســة تنطلــق مــن أهميــة متغي ـرات التخطيــط االستـراتيج ــي الت ــي تتناولهــا الدراســة الحاليــةمــن حيــث تحليــل الســيناريو ،التخطيــط باســتخدام تحليــل  ،SOWTممارســات التخطيــط قصي ــر وطويــل االجــل،
وهــي عناصــر تحتــاج إلــى تعزي ــز الجهــود البحثيــة فــي البيئــة العربيــة.
 3الدراســة الحاليــة ت ــرتبط بأهميــة تطبيقيــة تتعلــق بتقديــم مقت ــرحات مــن املمكــن ان تســاعد فــي تطبيــق ممارســاتالتخطيــط االستـراتيج ــي لــدى البنــوك الحكوميــة بشــكل أفضــل.
ً
 4تنطلــق األهميــة التطبيقيــة ايضــا مــن حيــث إن الدراســة الحاليــة تقــدم مقت ــرحات قــد تفيــد قطــاع البنــوك الحكوميةفي تحسيـن استخدامها ألدوات التخطيط االستـراتيجـي من حيث أسلوب تحليل السيناريو ،التخطيط باستخدام
تحليل  ،SOWTممارسات التخطيط قصيـر وطويل االجل.

أهداف الدراسة

تسعى الباحثة من خالل الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية
 1وضــع خلفيــة علميــة ملوضــوع التخطيــط االستـراتيج ــي والرشــاقة التنظيميــة ،وتحديــد االطــر الت ــي ركــزت عليهــاالدراســات الســابقة فــي هــذا املوضــوع.
2تحليــل ودراســة أبعــاد العالقــة بي ــن ممارســات التخطيــط االستـراتيج ــي إلــى تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوكالحكوميــة ،والتحقــق مــن مــدى ص ــحتها ومعنويتهــا.
 3اختبــار معنويــة العالقــة بي ــن ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل الســيناريو أدى ذلــك إلــى تحقيــق الرشــاقةالتنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة.
 4استش ـراف معنويــة العالقــة بي ــن ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل  SOWTأدى ذلــك إلــى تحقيــق الرشــاقةالتنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة.
5دراســة وتحديــد معنويــة وجوهريــة العالقــة بي ــن ممارســات التخطيــط قصي ــر وطويــل االجــل أدى ذلــك إلــى تحقيــقالرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة.

مراجعة الدراسات السابقة

التخطيط االستـراتيجي
يعتب ــر التخطيــط االستـراتيج ــي مــن االدوات املهمــة الت ــي تــؤدى املنظمــات مــن خاللهــا ادوارهــا فــي توظيــف مواردهــا وتحقيــق
أهدافهــا الت ــي تســعى إلــى الوصــول لهــا (جعفــر ،)2017،كمــا انــه يعــزز قــدرات املؤسســات فــي وضــع السياســات العامــة ملجــاالت
العمــل والخدمــات ،والتخطيــط لتطوي ــر الخدمــات مــن خــال توســيع نطــاق املشــاركة باملنظمــة (.)Kateryna et al., 2019
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وتبي ــن نتائــج دراســة قدمهــا ( )Jan et al., 2015ان ممارســات التخطيــط االستـراتيج ــي الحديثــة تعتمــد بصــورة كبي ــرة
علــى ادوار وتوجهــات القيــادة فــي دعــم جهــود التخطيــط االست ـراتيجي ،وتقديــم الدعــم واملســاندة لــه فــي صياغــة ورســم صــورة
ومســتقبل املنظمــة وتطبيــق أفضــل املمارســات املســاندة لتلــك الرؤيــة.
كمــا جــاءت نتائــج دراســة قدمهــا ( )Sharan and Suchithra, 2019تؤكــد ان ممارســات التخطيــط االستـراتيج ــي
الحديثــة تقــوم علــى االســتفادة مــن امكانيــات التقنيــات واإلنت ــرنت فــي وضــع وتخطيــط أهــداف املؤسســة فــي ضــوء تقييــم فعلــى
لقــدرات وإمكانــات املنظمــة والبيئــة املحيطــة بهــا.
وت ــرى دراســة ( )Krzysztof and Raoul, 2019ان التخطيــط االستـراتيج ــي ي ــركز علــى مجــاالت املخاطــر والتحــوط
للمتغي ـرات املفاجئــة فــي مجــاالت عمــل املؤسســة ،مــع العمــل علــى تطوي ــر قــدرات املؤسســة وتوظيفهــا بأفضــل صــورة.
بينمــا ت ــرى دراســة أخ ــرى قدمهــا ( )Jennifer and Neal, 2019ان دور التخطيــط االستـراتيج ــي يقــوم علــى وضــع خطــة
فعالــة للمنظمــة تمكنهــا مــن تطوي ــر األداء التنظيمــي والبشــرى ،وت ــرجمة األهــداف االست ـراتيجية إلــى آليــات عمــل تنفيذيــة
وخطــط تشــغيلية مناســبة لتحويــل األهــداف إلــى واقــع.
وضعــت دراســة ( )Jalil, 2016مداخــل مختلفــة ألدوار التخطيــط االستـراتيج ــي تعتمــد علــى تخطيــط مســتقبل مــوارد
املنظمــة البشــرية واملاديــة ،ووضــع مؤش ـرات للتنبــؤ بتطوي ــر تلــك املــوارد والعمــل علــى متابعــة إنجــاز تلــك املؤش ـرات وتحديــد
املعوقــات الت ــي تعرقــل الوصــول إليهــا.
ان التخطيط االستـراتيجـي الحديثة يمكن ان يكون أداة مؤثـرة في بناء تنظيمات مؤسسية تخدم البعد البيئي وتقليل
املخاطــر البيئيــة عــن طريــق بنــاء سياســات تخطيــط بيئيــة مناســبة تعتمــد علــى األدوات الحديثــة فــي التخطيــط االستـراتيج ــي
(.)Cunha and Magalhaes, 2019
كمــا تؤكــد دراســة ( )Donagh and Branka, 2019علــى ان نجــاح ممارســات التخطيــط االستـراتيج ــي تعتمــد بالضــرورة
علــى توســيع نطــاق مشــاركة أص ــحاب املصالــح فــي بنــاء مســتقبل ورؤيــة املؤسســة ،وتفعيــل قنــوات التواصــل معهــم فــي عمليــات
اتخــاذ القـرارات والحــوار فــي تحقيــق تلــك الرؤيــة.
فــي اتجــاه آخ ــر تضــع دراســة ( )Bontempo et al., 2015عامــل آخ ــر مهــم فــي نجــاح ادوار التخطيــط االستـراتيج ــي وبنــاء
خطط فعالة من خالل تعزيـز الذاكرة التنظيمية ،واستخدامها كأرشيف تنظيمي في بناء ذاكرة تنظيمية لالحداث التنظيمية
الت ــي يمكن ان تعتمد عليها املنظمة من أجل بناء مســتقبلها عب ــر الخطط االست ـراتيجية الفعالة في البعد البشــرى واملؤس�ســي.

التخطيط باستخدام تحليل السيناريو
تعتب ــر أداة التخطيــط االستـراتيج ــي باســتخدام الســيناريوهات مــن التوجهــات الحيويــة الت ــي تمكــن املؤسســة مــن بنــاء
وتخيــل ســيناريوهات مختلفــة فــي مجــاالت عملهــا (الحــدراوى ،)2016 ،ومــن ثــم بنــاء خططهــا فــي ضــوء تلــك الســيناريوهات الت ــي
تنتــج ووضــع الخطــط البديلــة ملواجهــة وتوقــع حدوثهــا فــي أي وقــت (.)Cheng et al., 2016
توصلــت دراســة ( )Cheng, et al., 2016إلــى أن تحليــل الســيناريوهات أداة تخطيطيــة تســاعد املؤسســة فــي وضــع تصــور
لبيئــة االضطـراب وبيئــة التعقيــد الشــديد ،والت ــي ال يمكــن التنبــوء بالتحــوالت الت ــي تحــدث فيهــا ،لذلــك فهــو يضــع أبعــاد حــول
القـرارات الت ــي مــن املمكــن أن تتخذهــا املؤسســة فــي تلــك الحــاالت ،وأن تعمــل علــى التخطيــط لوضــع وتقدي ــر الجهــود واملــوارد
املطلوبــة لذلــك فــي وقــت مبكــر قبــل حدوثهــا.
تعزز نتائج دراسة قدمها ( )Riccardo, 2019دور مهم للتخطيط من خالل السيناريوهات لوضع تصور بالبدائل التـي
يجــب ان تقــوم بهــا املؤسســات فــي حــاالت عــدم التأكــد والبيئــات املضطربــة مــن أجــل التكييــف واالنســجام مــع هــذا االضطراب.
في نفس التوجه تؤكد نتائج دراسة ( )George et al., 2017أن التخطيط عبـر تحليل السيناريوهات يقوم على تقديم
تصــور وســيناريوهات بديلــة مــن أجــل دعــم قــدرات املؤسســة فــي ظــروف عــدم التيقــن ،مــع التـركي ــز علــى وضــع ســيناريوهات
ملشــاركة العاملي ــن فــي التخطيــط لشــئون املؤسســة ووضــع ســيناريوهات لتنفيــذ الخطــط االست ـراتيجية.
فــي دراســة أخ ــرى عــن تحليــل الســيناريوهات كأداة تخطيطيــة توصــل كل مــن ( )Lenka and Emil, 2014إلــى أنــه أداة
تســاعد علــى دعــم دور التخطيــط االستـراتيج ــي فــي الحــد مــن التأثي ـرات والخطــر النتــاج عــن مجــاالت عمــل املؤسســة مــن خــال
وضــع ســيناريوهات وخطــط للمواجهــة مــع تلــك املخاطــر.
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كمــا ان التخطيــط االستـراتيج ــي القائــم علــى اســتخدام تحليــل الســيناريوهات تعتب ــر أداة تقييمــه مهمــة للحكــم علــى
فعاليــة الخطــط وقدرتهــا علــى التوافــق واالنســجام مــع املتغي ـرات املفاجئــة فــي بيئــة التخصــص والتطــور التكنولوجــي ،إضافــة
إلــى تقييــم البعــد التنظيمــي ودوره فــي تنفيــذ الخطــط اثنــاء الظــروف املضطربــة (.)John and Emma, 2018
توصلــت نتائــج دراســة ( )Lenin, et al., 2018مــن دور تحليــل الســيناريو كأداة تخطيطــه يتمثــل فــي دوره املؤث ــر لوضــع
ً
صــورة املؤسســة مســتقبال ورســم الطرائــق للوصــول إلــى تلــك الصــورة ،مــع تحديــد االمكانيــات املطلوبــة لهــا.
في نتائج أخـرى توصلت دراسات كل من ( )Ana et al., 2016( ،)Nicholas and Matthew, 2017إلى أن تحليل السيناريو
يســاعد املنظمــة علــى التنبــوء بالتغيي ــر التكنولوج ــي الــذي يمكــن ان يحــدث ،باإلضافــة إلــى رســم أبعــاد لســيناريوهات التغيي ـرات
االجتماعيــة املؤث ــرة الت ــي يمكــن ان تحــدث ،ووضــع ســيناريو للتحــوط التنظيمــي واالستـراتيج ــي املفت ــرض تطبيقــه فــي تلــك الحــاالت.
تؤكد دراسة( )Nina, 2019على ان ممارسات التخطيط االستـراتيج ــي القائمة على بعد تحليل السيناريوهات يتطلب
مــن املؤسســة ان تضــع اطــر ادوار املــوارد البشــرية وتبــادل املعرفــة والخب ــرة ،مــع وضــع ســيناريوهات ملشــروعات وأنشــطة
املنظمــة فــي املســتقبل والتغيي ــر املطلــوب احداثــه.
تضــع دراســة ( )Jan et al., 2019محــاور لتطبيــق تحليــل الســيناريوهات فــي املجــاالت التخطيطيــة املتعلقــة بمجــاالت سياســية
واقتصاديــة واجتماعيــة وتكنولوجيــة ،وكذلــك مجــاالت القــدرات التنافســية للمؤسســة ورســم ســيناريوهات ألبعادهــا املختلفــة.
كمــا تشي ــر دراســة ( )Hany et al., 2018( ،)Rebecca, 2019إلــى أن تحليــل الســيناريوهات يعتمــد علــى اســتخدام
تقنيــات التفكي ــر املنطقــي ،والعصــف الذهنــي ،والنمــاذج الذهنيــة فــي عمليــات صناعــة الق ـرارات االست ـراتيجية ،مــع توفي ــر
قاعــدة بيانــات عــن مجــاالت عمــل املؤسســة.

ممارسات التخطيط باستخدام تحليل sowt
تعــزز نتائــج دراســة ( )Khorshed, et al.,2018مــن دور مهــم للتحليــل الرباعــي  SWOTمــن حيــث إنــه يســاهم فــي اعطــاء
تقييــم شــامل لــكل أبعــاد البيئــة املاديــة واملعنويــة للمؤسســة مــن أربعــة زوايــا تخــص القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات الت ــي
تواجــه املؤسســة.
ً
تؤيــد دراســة ( )Muhammad et al., 2020أن دور التحليــل الرباعــي  SWOTيقــدم للمؤسســة تصــورا للقــدرات الفعليــة
ً
وأســاليب تطوي ــرها ،وذلك من حيث إمكانية التوســع وتطوي ــر ونمو مجاالت عملها وخدماتها ،فضال عن دوره املهم في توفي ــر
أدوات ملعالجــة جوانــب الضعــف والتهديــدات ومخاطــر تنفيــذ الخطــة االست ـراتيجية.
يعــزز التخطيــط االستـراتيج ــي وفــق تحليــل  SWOTمــن أن تضــع املؤسســة خطــط است ـراتيجية للتوافــق مــع التوجهــات
التكنولوجيــة الحديثــة فــي مجــاالت عملهــا خاصــة تلــك الت ــي تتعلــق بتطبيــق إنت ــرنت األشــياء ،وتحقيــق االســتدامة البيئيــة
والتوافــق مــع الحفــاظ علــى البيئــة (.)Clyde et al., 2016
أكــدت نتائــج دراســة ( )Jianqiang et al.,2019أن تحليــل  SWOTي ــزيد مــن رؤيــة واستش ـراف املؤسســة للعوامــل الت ــي
تحتــاج إلــى التطوي ــر فــي تنفيــذ املؤش ـرات املســتهدفة لألهــداف االست ـراتيجية لخطــة املؤسســة ،وكيفيــة توجيــه نقــاط القــوة
والفــرص لعــاج الضعــف والتهديــد الــذي يؤث ــر علــى تنفيــذ تلــك األهــداف.
تتضـح ممارسات التحليل الرباعي  SWOTفي جوانب تتعلق ببناء قواعد بيانات تاريخية تنظيمية تـرصد التطور الحادث
فــي قــدرات املؤسســة تجــاه زيــادة جوانــب القــوة وانتهــاز الفــرص فــي مجــاالت العمــل والقــدرة التنافســية (العبــادي ،)2018 ،إضافــة
إلــى التطوي ــر املقابــل فــي تقليــل نقــاط الضعــف والتهديــدات فــي هــذه األبعــاد (.)Fatemeh et al.,2018
توصلــت دراســة ( )Yu et al., 2019إلــى أن إج ـراء تحليــل  SWOTيســاعد فــي حســن توظيــف املــوارد ،وإيجــاد أســاليب
ً
فعالــة إلدارتهــا بصــورة أفضــل ،إضافــة إلــى تعزي ــز القــدرات للتخطيــط لتجــاوز التهديــدات ونمــو املؤسســة ،فضــا عــن عــاج
جوانــب الضعــف والتهديــدات لــدى املؤسســة.
في نتائج أخـرى قدمتها دراسة ( )Boonyarat et al., 2019أكدت أن أداة التحليل الرباعي أداة مؤثـرة في أن تبدأ املؤسسة
في وضع أبعاد خطتها االستـراتيجية طويلة االمد ،مع تحديد األهداف االستـراتيجية التـي ينبغي أن تعمل عليها املؤسسة.
كمــا تشي ــر دراســة ( )Jingyang et al., 2019إلــى أن التحليــل الرباعــي يعــزز مــن فــرص املؤسســة فــي تطبيــق توجهــات
التنميــة املســتدامة فــي بيئــة العمــل.
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بينمــا تشي ــر دراســة ( )Yasir et al., 2019إلــى مســاهمة التحليــل الرباعــي تتض ــح فــي دوره تجــاه التكامــل فــي التخطيــط
والقيــاس والتطوي ــر ،ومســاهمته فــي اكتشــاف جوانــب القــوة والضعــف واقت ـراح الحلــول املناســبة لهــا.
هنــاك مســاهمات أخ ــرى للتحليــل الرباعــي تتعلــق بتعزي ــز قــدرات التخطيــط لــدى املؤسســة مــن حيــث تعزي ــز القيمــة
املضافــة وتطوي ــر بيئــة العمــل الداخليــة ( ،)Pasquale et al., 2019رســم صــورة واض ــحة وتقييــم فعلــى عــن قــدرات املؤسســة
( ،)Beyzanur et al., 2018إدراج جوانــب الضعــف والتهديــدات ضمــن أهــداف است ـراتيجية املؤسســة للعمــل علــى حلهــا
(.)Comino and Ferretti, 2016

مممارسات التخطيط قصيـروطويل االجل
توض ــح لنــا دراســة ( )Virginia et al., 2016أبعــاد التخطيــط قصي ــر وطويــل االجــل مــن حيــث جعــل املؤسســة فــي حالــة
استجابة فورية وإبداء مرونة نحو التحول في االجل القصيـر والبعيد ألحداث التغييـر الالزم في األبعاد التنظيمية ،وتحقيق
األهداف الت ــي تســعى إليها في هذي ــن االجلي ــن على املســتوى املؤس�ســى والبشــرى.
بينمــا تؤكــد دراســة ( )Donald et al., 2017علــى أن التخطيــط طويــل وقصي ــر االجــل يتمثــل فــي تعزي ــز قــدرات املؤسســة
مــن أجــل اتخــاذ الق ـرارات والتوافــق مــع بيئــة العمــل الخارجيــة ،مــع وضــع أدوات ملتابعــة تحقيــق املؤش ـرات فــي فت ـرات زمنيــة
قصي ــرة وطويلــة املــدى.
فــي دراســة أج ــريت عــن فحــوى التخطيــط االستـراتيج ــي قصي ــر وطويــل االمــد تبي ــن منهــا أنــه ي ــركز علــى أهــداف الشـراكة
مــع أص ــحاب املصالــح (ب ــروال ،)2016 ،وتطوي ــر القــدرات البشــرية مــع التخطيــط فــي االجلي ــن للتوافــق مــع معطيــات اإلدارة
البيئيــة واملمارســات الخض ـراء (.)Robert and Bradley, 2017
تحــدد دراســات أخ ــرى مجــاالت التخطيــط فــي املــدى القصي ــر والطويــل ،منهــا دراســة ( )Hee-Sung, 2019الت ــي أكــدت
أنــه يتعلــق بوضــع أهــداف للمؤسســة تخــص إدارة املــوارد املاليــة مــن خــال أهــداف ومؤشـرات متابعــة لهــا ،بحيــث تســتطيع مــن
خاللهــا أن تقيــس مــدى تطــور مواردهــا املاليــة وتعزي ــز املركــز املالــي وتطوي ــر املــوارد املاليــة.
أب ــرزت لنــا نتائــج دراســة ( )Christian and Susanne, 2019مجــاالت أخ ــرى للتخطيــط قصي ــر وطويــل املــدى تت ــركز فــي
تهيئــة بيئــة العمــل الداخليــة ،ووضــع أهــداف تســتطيع املؤسســة مــن خاللهــا الت ـرابط مــع املجتمــع والبيئــة الخارجيــة للعمــل.
تتبنــي دراســة ( )Jinbo et al., 2017دور أخ ــر لتوجهــات التخطيــط طويــل االجــل مــن حيــث بنــاء قواعــد بيانــات للجوانــب
املؤسســية والهيــكل التنظيمــي ،تمكنهــا مــن أن تضــع أهــداف فــي املــدى الطويــل تمكنهــا مــن تحقيــق رؤيتهــا االست ـراتيجية.
إن ممارســات التخطيــط فــي املــدى القصي ــر يحتــاج مــن املؤسســة أن تضــع أهــداف تشــغيلية فــي عملياتهــا املختلفــة الت ــي ت ـزاول
مــن خاللهــا أنشــطتها الرئيســة ،مــع مراعــاة أن تتكامــل تلــك األهــداف مــع األهــداف فــي املــدى الطويــل(.)Vytautas et al., 2015
بينمــا تعطينــا دراســة ( )Jinbo et al., 2017توجهــات ملمارســات التخطيــط االستـراتيج ــي طويــل املــدى للبيئــة الخارجيــة
للمؤسســة ،قائمــة علــى وضــع أهــداف وسياســات للتعامــل مــع املتغي ـرات االقتصاديــة والتكنولوجيــة واالجتماعيــة لتجــاوز
التقلبــات املفاجئــة فــي تلــك القطاعــات ،وتجنــب التأثي ـرات الســلبية لهــا.
توضـح نتائج دراسة ( )Jiawen, et al., 2018مجاالت أخـرى لتوجهات التخطيط قصيـر وطويل االجل تتعلق بالقدرات
التنافســية ،تطوي ــر العمليــات التشــغيلية الرئيســة للمؤسســة ،مــع االخــذ فــي االعتبــار وضــع أهــداف ومؤش ـرات مالءمــة لــكل
مــدى تخطيطــي.
بينمــا يضــع كل مــن ( )Md and Nazmul, 2019أطــر عمليــة للتوجهــات التخطيطيــة فــي املــدى القصي ــر والبعيــد مــن
حيــث التنبــوء باملســتقبل ،النمــو والتوســع ،الربحيــة ودعــم اتخــاذ الق ـرارات ،كفــاءة وفاعليــة إدارة األنشــطة االست ـراتيجية.
تت ــركز كذلــك توجهــات وممارســات التخطيــط طويــل وقصي ــر األجــل علــى التعقيــدات الديناميكيــة فــي األســواق ،وتطوي ــر
بيئــة عمــل املؤسســة ،مــع وضــع الحلــول ملعوقــات األداء التشــغيلى ،تحسي ــن األداء الكلــى للمؤسســة ،تطوي ــر مهــارات العاملي ــن
فــي وضــع أهــداف ملواجهــة ديناميكيــة األســواق وتعقدهــا (.)Juliane et al., 2019
259

دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق الرشاقة التنظيمية للمؤسسات العامة...

حددت دراسة ( )Rafael and John, 2016أبعاد أخـرى للتخطيط قصيـر املدى لتحسيـن كفاءة املدخالت واملخـرجات،
ً
بحيــث تضــع املؤسســة أهدافــا لذلــك وربطهــا باملــدى الزمنــى وفــق مراحــل وإج ـراءات محــددة تقيــس مــن خــال إنجازهــا ومــدى
تطــور كفــاءة املدخــات.
ي ــركز التخطيــط قصي ــر وطويــل االجــل كذلــك علــى تحسي ــن دور املؤسســة فــي اتخاذهــا للق ـرارات االست ـراتيجية الت ــي
تتعلــق بمجــاالت عملهــا وتطــوره( ،)Szimba et al., 2017إلــى جانــب ذلــك تطوي ــر قدراتهــا فــي التعامــل مــع املتغي ـرات البيئيــة
(.)Zuzana and Andrea, 2016

الرشاقة التنظيمية
تســهم املرونــة التنظيميــة فــي تمكي ــن املؤسســات الحكوميــة التوافــق مــع التحديــات والتغلــب عليهــا ،حيــث نجــد أن األدبيــات
الحديثة في مجال اإلدارة العامة واإلدارة ( ،)Carmen et al, 2016( ،)Abraham et al, 2017( ،)Ravichandran, 2017أشارت
إلــى أن هــذا املصطلــح يعتمــد علــى تحقيــق ســرعة وســهولة فــي األداء التنظيمــي ،واتخــاذ الق ـرارات الســليمة وتوظيــف قدراتهــا
الجوهريــة واالســتفادة منهــا بشــكل ص ــحيح فــي خفــض التكاليــف وتطوي ــر الخدمــات.
اهتمت دراسات عديدة ( )Najme et al, 2016) (Maryam and Farzad, 2016) (Juan et al, 2016بموضوع الرشاقة
التنظيميــة والتعــرف علــى العناصــر املؤث ــرة فــي تكوينــه ،واالدوار املطلوبــة فــي الســلوك والثقافــة التنظيميــة ،إضافــة إلــى دور
األداء البشــرى لتعزي ــز فلســفة الرشــاقة التنظيمية.
ً
االهتمامــات البحثيــة بالرشــاقة التنظيميــة انطالقــا مــن وجــود قضايــا جوهريــة التأثي ــر علــى األداء التنظيمــي
كمــا جــاءت
وبيئــة العمــل ،األمــر الــذي فــرض ضــرورة أن تعمــل املؤسســات علــى تطوي ــر ممارســات العمليــة التنظيميــة وإج ـراء تحــوالت
جذريــة لضمــان ســرعة انســياب العمليــات االداريــة وإج ـراءاتها التنظيميــة (.)Ravichandran, 2017
توصلــت نتائــج دراســة ( )Abraham et al, 2017إلــى أن التغي ـرات الديناميكيــة فــي بيئــات األعمــال تتطلــب تعديــل األداء
املؤس�سى للتأقلم معه بشكل سريع ،وإجـراء تطويـر وتعديل لتسريع وتيـرة تدفق إجـراءات العمل لضمان السهولة في أداء األعمال.
أكــدت دراســة ( )Paul and David, 2016أن الرشــاقة التنظيميــة توفــر عناصــر تســاعد املؤسســة فــي أن ت ــزيد مــن
املرونــة والســرعة فــي كافــة أبعــاد اداؤهــا املؤس�ســى ومخ ــرجاته ،وتضمي ــن مكونــات البيئــة الداخليــة والبيئــة الخارجيــة املؤث ــرة
علــى األداء بأبعــاد رشــاقة األداء.
فــي دراســة ( )Milos et al, 2017قدمهــا توصــل مــن خاللهــا إلــى أن الرشــاقة التنظيميــة تعــزز مــن القــدرة التنافســية
التنظيميــة ،وتمكــن الهيــكل التنظيمــي مــن مواجهــة التغي ـرات املفاجئــة ،وإبــداء مرونــة كافيــة للحفــاظ علــى كيــان املؤسســة
دون حــدوث أي خســائر.
بينمــا تضيــف دراســة ( )Sunghun, et al, 2014أن الرشــاقة التنظيميــة تمكــن املؤسســات مــن االســتمرارية فــي مجــاالت
عملهــا نتيجــة تعزي ــزها لعوامــل الســرعة فــي التغيي ــر ،وســرعة ردة الفعــل ،االســتمرار فــي مجــال العمــل ،التغلــب بشــكل ســريع
علــى املشــكالت فــي بيئــة العمــل.
تشي ــر نتائــج دراســات ( )Maryam and Farzad, 2016(،)Paul and David, 2016إلــى أهميــة مســاهمات أبعــاد املرونــة
والســرعة فــي أداء املؤسســة ،خاصــة فــي ظــل تعقــد تحديــات بيئــات األعمــال وضــرورة إعــادة النظــر فــي الهيــاكل وإج ـراءات
العمــل ،حيــث توفــر الرشــاقة التنظيميــة موائمــة وتكييــف مؤس�ســي ملواجهــة تحديــات نقــص املــوارد املاديــة واملاليــة ،وتطوي ــر
أبعــاد الخدمــة ومواصفاتهــا.
كمــا تؤكــد دراســات ( )Juan et al, 2016( ،)Sunghun et al, 2014أن الرشــاقة التنظيميــة تتض ــح فــي أبعــاد مرنــة لــدى
القيــادات واملــوارد البشــرية مــن خــال األداء الوظيفــى ،وقــدرة فــي انســجامها وتوافقهــا مــع مرونــة اإلج ـراءات والــدورة املســتندية
الرشــيقة ألعمــال املؤسســة.
إن الرشــاقة أو املرونــة التنظيميــة تمكــن املؤسســة مــن ســهولة وبســاطة األداء االقتصــادي وتحقيــق األهــداف
الحيويــة دون الحاجــة إلــى دورة مســتنديه تنظيميــة معقــدة ،تســتهلك املــوارد املاليــة واملاديــة املرتبطــة بتحقيــق األهــداف
(.)Bohdana and Waldemar, 2014
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لــذا ت ــرتبط الرشــاقة التنظيميــة بتحديــد القــدرات الجوهريــة وكيفيــة اســتفادة املؤسســة منهــا ـكـي تطــور مــن أدئهــا
التشــغيلى بأســاليب ســريعة تعتمــد علــى إج ـراءات وخطــوات فعالــة وقصي ــرة دون اســتهالك للوقــت واملــوارد ،ممــا ي ــزيد مــن
القــدرة التنافســية التنظيميــة(.)Maryam and Farzad, 2016
لذلــك تحــدد دراســة ( )Mohammad et al., 2016أن مفهــوم الرشــاقة التنظيميــة ي ــرسخ مــن ممارســات التنظيــم
االداري والــدور القيــادي فــي ســرعة اتخــاذ الق ـرارات الحيويــة فــي الوقــت املناســب ،باإلضافــة إلــى إج ـراء التعديــات املناســبة
ملتغي ـرات بيئــة ومجــاالت العمــل.
تؤكــد دراســات كل مــن ( )Maryam and Farzad, 2016( ،)Jorge et al., 2018أن هنــاك دور مهــم للرشــاقة التنظيميــة
علــى تحسي ــن قــدرات املؤسســة لكــى تتوافــق مــع مواصفــات جــودة الخدمــة املطلوبــة مقارنــة باملنافسي ــن واحتياجــات العمــاء،
ً
كمــا حــددت النتائــج ايضــا أن عنصــر الســرعة فــي تعديــل إج ـراءات الخدمــة ومواصفاتهــا أحــد اســس الرشــاقة التنظيميــة.
كمــا حــددت بعــض الدراســات( )Abraham et al, 2017( )Milos et al, 2017ان تحــول املؤسســات إلــى ممارســات
الرشــاقة التنظيميــة يعتمــد علــى أدوار القيــادة وأفكارهــا وتبنيهــا لفكــرة الرشــاقة ،إعــادة صياغــة االختصاصــات واإلج ـراءات
التنظيمية ،مع إيجاد مرونة في أداء األفراد ،ووضع نظام تقييم مؤس�ســي وبشــرى وفق معايي ــر ومقاييس الرشــاقة التنظيمية
(.)Paul and David, 2016
إن التحــول إلــى ممارســات الرشــاقة التنظيميــة يحتــاج مــن املؤسســة أن تهتــم بتحقيــق مرونــة فــي سياســات املــوارد
ً
البشــرية وسياســات إدارة العالقــة مــع العمــاء واإلج ـراءات املرتبطــة بهــا ،مــع وجــود ســرعة فــي التوافــق تنظيميــا مــع احتياجــات
العمــاء فــي الوقــت املناســب وباملواصفــات املطلوبــة(.)Paul and David, 2016

املشكلة البحثية
فــي ضــوء إســتقراء الباحثــة للدراســات الســابقة ،تحــدد املشــكلة البحثيــة فــي محاولــة الدراســة الحاليــة وضــع إجابــة علــى
تســاؤل رئيــس حــول مــا دورالتخطيــط االستـراتيج ــي فــي تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة للمؤسســات العامــة -دراســة تطبيقــه
علــى بعــض البنــوك الحكوميــة املصريــة؟ وينبثــق منــه األســئلة اآلتيــة
	-ما دور ممارسات التخطيط باستخدام تحليل السيناريو في تحقيق الرشاقة التنظيمية للمؤسسات العامة؟
	-ما دور ممارسات التخطيط باستخدام تحليل  sowtفي تحقيق الرشاقة التنظيمية للمؤسسات العامة؟
	-ما دور ممارسات التخطيط قصيـر وطويل االجل في تحقيق الرشاقة التنظيمية للمؤسسات العامة؟

االفتـراضات البحثية
تقوم الدراسة الحالية على اختبار مدى صـحة االفتـراضات البحثية اآلتية:
	 H01-الفرضيــة األولــى :مــن املمكــن ان تــؤدى ممارســات التخطيــط االستـراتيج ــي إلــى تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة فــي
البنــوك الحكوميــة.
	 H02-الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة :كلمــا زادت ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل الســيناريو أدى ذلــك إلــى
تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة.
	 H03-الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة :كلمــا زادت ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل  sowtأدى ذلــك إلــى تحقيــق
الرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة.
	 H04-الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة :كلمــا زادت ممارســات التخطيــط قصي ــر وطويــل االجــل أدى ذلــك إلــى تحقيــق
الرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة.

نموذج ومتغيـرات الدراسة
كما توضـح الباحثة عالقات متغيـرات الفرضيات البحثية في الشكل التالي:
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نموذج العالقة بين التخطيط االستراتيجي والرشاقة التنظيمية للبنوك الحكومية

متغيرات مستقلة

التخطيط االستراتيجي

متغيرات تابعة

H01

الرشاقة التنظيمية
H02

التخطيط باستخدام تحليل
السيناريو

H03

H04

التخطيط باستخدام تحليل
sowt

التخطيط قصيروطويل االجل

شكل ( )1نموذج عالقات متغيـرات الدراسة بيـن أبعاد التخطيط االستـراتيجـي والرشاقة التنظيمية في البنوك الحكومية.

منهجية الدراسة

اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي التحليلــي وذلــك مــن أجــل بنــاء تأصيــل علمــي نظــري فــي دراســة موضــوع أبعــاد عالقــة
التخطيط االستـراتيج ــي بالرشــاقة التنظيمية بالبنوك الحكومية ،كما إن منهجية البحث تعتمد على إج ـراء دراســة ميدانية
مــن خــال عينــة حصــر شــامل ،حيــث يعتمــد البحــث امليدانــي يعتمــد علــى اســتخدام أداة قيــاس تتمثــل فــي تطوي ــر اســتبانة
تتضمــن عــدد مــن األبعــاد هــي التخطيــط االستـراتيج ــي باســتخدام تحليــل الســيناريو ،التخطيــط باســتخدام تحليــل ،sowt
التخطيــط قصي ــر وطويــل االجــل ،الرشــاقة التنظيميــة.

مجتمع وعينة الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة في البنوك الحكومية.

عينة الدراسة
اســتخدمت الباحثــة أســلوب الحصــر الشــامل للمسئولي ــن واملوظفي ــن مــن إدارة املــوارد البشــرية والتطوي ــر اإلداري
والهيــاكل والخدمــات والعمــاء فــي بنــك مصــر بمحافظــة الجي ــزة والقاهــرة وصــل العــدد إلــى ( )280مســئول وفقــا ملــا تــم اعطــاؤه
للباحثــة مــن قبــل مســئولي تلــك اإلدارات فــي بنــك مصــر بمحافظــة الجي ــزة والقاهــرة ،ووفقــا للبيانــات الرســمية الصــادرة مــن
بنــك مصــر واملنشــورة عب ــر املوقــع اإللكت ــروني الرســمي للبنــك علــى الشــبكة العنكبوتيــة ،تبي ــن أن عــدد فــروع القاهــرة  90فــرع
وعــدد فــروع الجي ــزة  23فــرع ،وبالتالــي وزعــت الباحثــة العينــة نســبة وتناســب وفقــا لتوزيــع تلــك الفــروع بي ــن محافظت ــي القاهــرة
والجي ــزة حيــث كان نصيــب عينــة القاهــرة  %79.6والجي ــزة .%20.4
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جدول رقم ()1
توزيع عينة الدراسة

وحدة املعاينة
املسئولي ــن فــي فــروع بنــك مصــر القاهــرة والجي ــزة عــن إدارة املــوارد
البشرية والتطويـر اإلداري والهياكل والخدمات والعمالء ودراسة السوق .الفئات الخاضعة حجم
تصميم أداة الدراسة
قامــت الباحثــة بتطوي ــر أداة الدراســة فــي ضــوء الرجــوع إلــى بعــض
الدراســات الســابقة فــي مجــال التخطيــط االستـراتيج ــي والرشــاقة
التنظيميــة ،حيــث توض ــح الباحثــة ذلــك مــن خــال الجــدول التالــي

النسبة املئوية من
لعينة الدراسة العينة الحجم اإلجمالي للعينة
فروع محافظة القاهرة
%30.6
مدراء اإلدارات 68
222
%69.4
154
املوظفين
فروع محافظة الجيـزة
%29.3
مدراء اإلدارات 17
58
%70.7
41
املوظفين
100%
اإلجماليات 280 280

أسلوب سحب العينة وتطبيق أداة الدراسة
قامــت الباحثــة بتطبيــق أداة الدراســة
جدول رقم ()2
وتوزيعهــا فــي فــروع بنــك مصــر القاهــرة والجي ــزة
محاورأداة البحث
وتحديــد وتوفي ــر أدوات اتصــال هاتفــي وب ــريد
إلكت ــروني تخــص الباحثــة للــرد علــى أي
عدد نسبة عبارات املحور
مسمى املحور
املحور
العبارات من عبارات األداة
استفســارات تجــاه االســتبيان ،والتأكيــد علــى
ل
محور
%22.4
التخطيط باستخدام تحليل السيناريو 11
مناســبة مواعيــد املسئولي ــن الســتالم االســتبيان األو
%24.5
12
الثاني محور التخطيط باستخدام تحليل sowt
والــرد عليهــا فــي وقــت مناســب لهــم.
الثالث محور التخطيط قصيـر وطويل االجل
الرابع محور الرشاقة التنظيمية
املجموع

12
14

%24.5
%28.6

صدق وثبات أداة البحث
يقصــد بالصــدق مــدى قــدرة أداة البحــث
علــى قيــاس املوضــوع الــذي وضعــت مــن أجلــه ،بمعنــى إلــى أي درجــة تصلــح أداة جمــع البيانــات لقيــاس الغــرض الــذي وضعــت مــن
أجلــه بحيــث ال تقيــس �شــيء آخ ــر أو تعنــي شـ ًـيئا آخ ــر إلــى جانبهــا ( ،)Sardantakos, 1998: 95وتــم إج ـراء الصــدق وفــق مــا يلــي:
 أالصــدق الظاهــري  :Face Validityوهــو يتعلــق بالصــدق الظاهــري أو السطح ــي ألداة البحــث حيــث يتــم مــن خاللــهالحكــم علــى األداة وعبــارات جمــع البيانــات ذات العالقــة بــكل محــور مــن املحــاور مــن حيــث ارتباطهــا بمجــال وموضــوع
البحث ومدى وضوح ومناسبة األداة لعينة البحث وصـحة تـرتيب بنود العبارات وصالحيتها للحصول على إجابات
مــن عينــة البحــث ،وتــم إج ـراء هــذا االختبــار مــن خــال عينــة مــن مجتمــع البحــث.
 بصــدق املحتــوى  :Content Validityويعتمــد هــذا النــوع مــن الصــدق علــى مــدى صــدق املحتــوى مــن حيــث تمثيــلالعبــارات ملتغي ـرات البحــث وتغطيتهــا للموضــوع ،وتــم التحقــق مــن ذلــك مــن خــال عــرض أداة البحــث علــى عينــة مــن
البحــث وتج ــربتها تج ــربة أوليــة واســتخدام اختبــار  Pre-testوذلــك وفــق املعادلــة اآلتيــة:
1ـ عدد األخطاء
معادلة جتمان =
عدد األسئلة × عدد املبحوثين
 جصــدق املحكمي ــن :حيــث تــم عــرض أداة البحــث علــى مجموعــة مــن املحكمي ــن املتخصصي ــن وذلــك لتأكيــد جوانــبالشــكل والصياغــة والت ــرتيب وســامة عبــارات القيــاس ومــدى مالءمتهــا وتــم القيــام بإج ـراء التعديــات الالزمــة الت ــي
اقت ــرحها املحكمي ــن علــى األداة قبــل توزيعهــا علــى
جدول رقم ()3
عينــة البحــث.
معامل ألفا االتساق الداخلي ألداة البحث
 دثبــات األداة :وهنــا املقصــود بالثبــات أن تعطــيمعامل الثبات
مسمى املحور
األداة نفــس النتائــج إذا تــم اســتخدامها أو املحور
Alpha
إعادتهــا مــرة أخ ــرى تحــت ظــروف مماثلــة ،حيــث األول محور التخطيط باستخدام تحليل السيناريو 0.834
0.866
تــم احتســابه مــن خــال معامــل «ألفــا كرونبــاخ»» الثاني محور التخطيط باستخدام تحليل sowt
0.882
باســتخدام الب ــرنامج اإلحصائــي « ،»SPSSحيــث الثالث محور التخطيط قصيـر وطويل االجل
0.821
يوض ــح الجــدول اآلت ــي قيمــة لــكل محــور وكذلــك الرابع محور الرشاقة التنظيمية
الثبــات الكلــي لــأداة.
0.851
الثبات الكلي واالتساق الداخلي لألداة
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مصادروحدود البحث:

تم الحصول على بيانات البحث من خالل مدخليـن نوضـحهما كما يلي:
 أمصــادرثانويــة :وهــي تتعلــق بالكتــب والدوريــات واملجــات والنشـرات والبحــوث واإلحصائيــات العربيــة واإلنجلي ــزيةذات العالقــة بموضــوع التخطيــط االستـراتيج ــي والرشــاقة التنظيميــة.
 بمصادرأولية :تتمثل في أداة البحث استمارة االستبيان التـي تم توزيعها على عينة البحث املمثلة للمجتمع. جكما إن حدود البحث سوف تقتصر على النواحـي التالية: دحدود بشرية :أن عينة البحث تـركز على العامليـن في البنوك الحكومية بنك مصر فرعى القاهرة والجيـزة. هحــدود موضوعيــة :ســتقتصر الدراســة الحاليــة علــى تنــاول أبعــاد التخطيــط االستـراتيج ــي مــن حيــث ثالثــة أبعــادرئيســة هي التخطيط باســتخدام تحليل الســيناريو ،التخطيط باســتخدام تحليل  ،sowtالتخطيط قصي ــر وطويل
االجــل ،كمتغي ـرات مســتقلة امــا املتغي ــر التابــع فــي الرشــاقة التنظيميــة.

التحليل اإلحصائي:
استخدمت الدراسة الحالية تطبيقات الحاسب اآللي  SPSSوذلك إلجـراء التحليل الالزم لبيانات استمارات االستبيان
وذلك من خالل األدوات اإلحصائية التالية:
 أمصفوفة معامالت االرتباط ملتغيـرات البحث. بمعامل ارتباط كندال. جتحليل التباين.2
 -دمعامل التحديد  Rتحليل االنحدار.

الدراسة التطبيقية وتحليل العالقات بيـن متغيـرات التخطيط االستـراتيجـي والرشاقة التنظيمية:

فــي هــذا الجانــب مــن الدراســة التطبيقيــة الت ــي تســعى إلــى تحقيــق أهــداف الدراســة واختبــار الفــروض حيــث تــم إعــداد
االســتبانة وتأكيــد مصداقيتهــا وثباتهــا ،كمــا إنــه تــم توصيــف عينــة البحــث وكذلــك إج ـراء اختبــارات مصفوفــة االرتبــاط بي ــن
متغي ـرات البحــث وكذلــك اختبــار معامــل ارتبــاط بي ــرسون ومعامــل التحديــد  r2وباســتخدام ب ــرنامج  ،SPSSوتنــوه الباحثــة هنـ ًـا
إلــى انــه تــم القيــام بمراجعــة وتأكيــد ص ــحة االســتجابات الــواردة فــي االســتبانات املوزعــة والقيــام بتوكيدهــا وتجهي ــزها تمهيــدا
لتحويلهــا إلــى مقيــاس «كمــي» قابــل لإلدخــال إلــى ب ــرنامج التحليــل اإلحصائــي  ،SPSSوتــم كذلــك اســتخدام مقيــاس «ليكــرت»
الخما�ســي واعطــاء وزن لــكل مســتوى مــن مســتويات املقيــاس وفقــا ًملــا يلــي :موافــق جـ ًـدا( ،)5موافــق( ،)4محايــد( ،)3غي ــر
موافــق( ،)2غي ــر موافــق جـ ًـدا( )1وإدخــال البيانــات إلــى الب ــرنامج وفقــا لهــذه االوزان وتكويــد عبــارات القيــاس واالســتجابات
وذلــك ليقــاس معامــات االرتبــاط ،كمــا إن عــدد املتغي ـرات الداخلــة فــي النمــوذج عــدد ( )3متغي ـرات « 2متغي ــر مســتقل و1
متغي ــر تابــع» ،وذلــك كمــا يلــي:

مصفوفة معامالت االرتباط ( )Pearson Correlationملتغيـرات البحث:
تــم اختبــار العالقــة بي ــن متغي ـرات
جدول رقم ()4
البحــث مــن خــال اســتخدام أســلوب
مصفوفة االرتباط بيـن متغيـرات البحث
معامل االرتباط (،)Pearson Correlation
التخطيط التخطيط التخطيط
حيــث يشي ــر جــدول ( )4علــى نتائــج هــذا
وطويل الرشاقة
ـر
ي
قص
باستخدام
باستخدام
ـرات
ي
املتغ
االختبــار والت ــي أظهــرت وجــود عالقــات
تحليل السيناريو تحليل  sowtاالجل التنظيمية
ى
1
ارتبــاط متفاوتــة وذلــك عنــد مســتو داللــة التخطيط باستخدام تحليل السيناريو
إحصائيــة (.)level= 0.05
1
التخطيط باستخدام تحليل 0.862 ** sowt
يتضـح من جدول رقم ( )4مصفوفة التخطيط قصيـر وطويل االجل
1
** 0.783 ** 0.842
ارتبــاط  Pearson Correlationللعالقــة الرشاقة التنظيمية
** 1 0.794 ** 0.804 ** 0.829
** )Significant at the 0.05 Level (2-Tailed
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بي ــن متغي ـرات البحــث الثالثــة أن هنــاك عالقــة ارتبــاط بي ــن التخطيــط باســتخدام تحليــل الســيناريو مــن جانــب والتخطيــط
باســتخدام تحليــل  ،sowtالتخطيــط قصي ــر وطويــل االجــل والرشــاقة التنظيميــة حيــث جــاءت بقيمــة ،0.842 ،0.862
 0.829،0.801علــى التوالــي.
بينما جاءت قيم  Pearson Correlationبيـن التخطيط باستخدام تحليل  sowtمن جانب والتخطيط قصيـر وطويل
األجــل والرشــاقة التنظيميــة  ،0.804 ،0.783علــى التوالــي .أمــا قيمــة  Pearson Correlationبي ــن التخطيــط قصي ــر وطويــل
األجــل مــن جانــب والرشــاقة التنظيميــة جــاءت بقيمــة  ،0.794وجميعهــا قيــم تــدل علــى وجــود عالقــة بي ــن متغي ـرات البحــث.

اختبارفروض البحث:

اختبارالفرض األول
يشيـر هذا الفرض إلى ما يلي:
«مــن املمكــن ان تــؤدى ممارســات التخطيــط االستـراتيج ــي إلــى تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة»،
وإلج ـراء هــذا االختبــار تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط «كنــدال» ،وكذلــك اختبــار تحليــل التباي ــن بي ــن متغي ــري ممارســات
التخطيــط االستـراتيج ــي والرشــاقة التنظيميــة ،كمــا تــم اســتخدام اختبــار تحليــل االنحــدار بي ــن هذي ــن املتغيـري ــن الســابق
اإلشــارة إليهــم ملعرفــة قيمــة  R2ومعنوياتهــا ،ونشي ــر إلــى ذلــك عب ــر الجــداول (:)7 ،6 ،5
جدول رقم ()5
 - 1اختبارمعامل ارتباط «كندال»:
معامالت االرتباط «كندال» بيـن متغيـر«ممارسات
يتض ــح مــن الجــدول ( )5لدراســة االرتبــاط مــن خــال معامــل ارتبــاط التخطيط االستـراتيجـي» ومتغيـر«الرشاقة التنظيمية»

«كنــدال» أن هنــاك عالقــة ارتبــاط بي ــن املتغي ــر املســتقل « ممارســات
التخطيــط االستـراتيج ــي « واملتغي ــر التابــع « الرشــاقة التنظيميــة « وذلــك
لوجــود داللــة معنويــة عنــد مســتوى  0.05بي ــن املتغي ــرين.
 - 2تحليل التبايـن:

املتغيـر املستقل معامل ارتباط “كندال” املتغيـر
التابع
Sig
القيمة
 0.004الرشاقة
ممارسات التخطيط 0.809
التنظيمية
االستـراتيجي

ً
إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05
* دال

يتبي ــن مــن الجــدول ( )6لتحليــل التباي ــن بي ــن متغي ــري ممارســات التخطيــط االستـراتيج ــي والرشــاقة التنظيميــة ،إن
ً
إحصائيا عند مستوى معنوية  0.05ودرجة ح ــرية  144ويدل ذلك على ص ــحة وجود
قيمة اختبار « )119.210( »Fوهي دالة
عالقــة بي ــن املتغي ــرين.
 - 3تحليل االنحدار:
يتض ــح مــن الجــدول ( )7لدراســة وتحليــل
االنحدار بيـن « ممارسات التخطيط االستـراتيجـي
« و» الرشــاقة التنظيميــة « أن قيمــة معامــل املتغيـراملستقل  x1البيان مجموع متوسط
املربعات  d.f.اختبار«”F
املربعات
التحديــد ( )r2تســاوي  0.654وهــذا معنــاه أن
ممارســات التخطيــط االستـراتيج ــي للشــركة ممارسات التخطيط االنحدار  144 243.654 23488.116القيمة Sig
االستـراتيجي
0.004 119.210
البواقي 2.431 376.655
تفســر مــا قيمتــه  %65مــن الرشــاقة التنظيميــة،
ً
إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05
أمــا النســبة الباقيــة فتفســرها متغي ـرات أخ ــرى لــم * دال
تدخــل فــي عالقــة االنحــدار هــذه.
جدول رقم ()7
كمــا إن قيمــة اختبــار « »tتســاوي ( )0.332نتائج تحليل االنحداربيـن متغيـر«ممارسات التخطيط االستـراتيجـي»
ومتغيـر«الرشاقة التنظيمية»
وقيمــة املعنويــة تســاوى ( )0.004وهــي دالــة
ً
إحصائيــا وتعنــي أن املتغي ــر املســتقل «ممارســات
 Bالخطأ
2
قيمة املعنوية
Beta
r
املستقل
ـر
ي
املتغ
املعياري
()t
التخطيــط االستـراتيج ــي» يؤث ــر فــي «الرشــاقة
ممارسات التخطيط الثابت  0.654 0.366 2.912ـ 0.004 9.112
التنظيميــة» ،وهــو تأثي ــر جوهــري حيــث إن قيمــة
اتيجي
ر
ـ
ت
االس
0.004 0.332 0.021
0.053 0.397 X1
« »tلــم تصــل إلــى الصفــر.
جدول رقم ()6
نتائج تحليل التبايـن بيـن متغيـر«ممارسات التخطيط االستـراتيجـي»
ومتغيـر«الرشاقة التنظيمية»

ً
إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05
* دال
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نســتنتج مــن دراســة وتحليــل الفــرض األول ص ــحة الفــرض أي ان ممارســات التخطيــط االستـراتيج ــي تــؤدى إلــى
تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة بنــك مصــر.

اختبارالفرض الثاني
وينــص هــذا الفــرض علــى مــا يلــي« :كلمــا زادت ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل الســيناريو أدى ذلــك إلــى تحقيــق
الرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة» .ونوض ــح دراســة واختبــار
جدول رقم ()8
هــذا الفــرض مــن خــال الجــداول (:)10 ،9 ،8
معامالت االرتباط «كندال» بيـن متغيـر
«التخطيط باستخدام تحليل السيناريو»
ومتغيـر« الرشاقة التنظيمية «

 - 1اختبارمعامل ارتباط «كندال»:
يتضـح من الجدول ( )8لدراسة االرتباط من خالل معامل ارتباط
املتغيـراملستقل معامل ارتباط “كندال” املتغيـر
«كنــدال» أن هنــاك عالقــة ارتبــاط بي ــن املتغي ــر املســتقل «التخطيــط
التابع
Sig
القيمة
باســتخدام تحليــل الســيناريو» ،واملتغي ــر التابــع «الرشــاقة التنظيميــة» ،التخطيط باستخدام  0.0011 0.829الرشاقة
التنظيمية
تحليل السيناريو
وذلــك لوجــود داللــة معنويــة عنــد مســتوى  0.05بي ــن املتغي ــرين.
 - 2تحليل التبايـن:

ً
إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05
* دال

جدول رقم ()9
نتائج تحليل التبايـن بيـن متغيـر« التخطيط باستخدام تحليل
السيناريو « ومتغيـر« الرشاقة التنظيمية «

يتبي ــن مــن الجــدول رقــم ( )9لتحليــل التباي ــن
بي ــن متغي ــري التخطيــط باســتخدام تحليــل
الســيناريو ،الرشــاقة التنظيميــة ،إن قيمــة اختبــار املتغيـراملستقل  x1البيان مجموع متوسط
املربعات  d.f.اختبار«”F
ً
املربعات
إحصائيــا عنــد مســتوى
« )118.965( »Fوهــي دالــة
معنويــة  0.05ودرجــة ح ــرية  142ويــدل ذلــك علــى التخطيط باستخدام االنحدار  142 264.442 22287.541القيمة Sig
0.0011 118.965
تحليل السيناريو البواقي 2.552 388.677
ص ــحة وجــود عالقــة بي ــن املتغي ــرين.
ً
* دال إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05

 - 3تحليل االنحدار:
يتض ــح مــن الجــدول رقــم ( )10لدراســة وتحليــل
االنحــدار بي ــن «التخطيــط باســتخدام تحليــل
الســيناريو» و«الرشــاقة التنظيميــة» أن قيمــة
 Bالخطأ
2
قيمة املعنوية
Beta
r
املستقل
ـر
ي
املتغ
املعياري
()t
معامــل التحديــد ( )r2تســاوي  0.687وهــذا معنــاه أن
التخطيــط باســتخدام تحليــل الســيناريو يفســر مــا التخطيط باستخدام الثابت  0.687 0.402 2.981ـ 0.0011 8.644
0.0011 0.356 0.019
تحليل السيناريو 0.058 0.411 X1
قيمتــه  %69مــن الرشــاقة التنظيميــة ،أمــا النســبة
ً
إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05
* دال
الباقيــة فتفســرها متغي ـرات أخ ــرى لــم تدخــل فــي
عالقــة االنحــدار هــذه.
ً
إحصائيــا وتعنــي أن املتغي ــر
كمــا إن قيمــة اختبــار « »tتســاوي ( )0.356وقيمــة املعنويــة تســاوى ( )0.0011وهــي دالــة
املســتقل «التخطيــط باســتخدام تحليــل الســيناريو» يؤث ــر فــي «الرشــاقة التنظيميــة» ،وهــو تأثي ــر جوهــري حيــث إن قيمــة «»t
لــم تصــل إلــى الصفــر.
جدول ()10
نتائج تحليل االنحداربيـن متغيـر« التخطيط باستخدام تحليل
السيناريو « ومتغيـر« الرشاقة التنظيمية «

نســتنتج مــن دراســة وتحليــل الفــرض الثانــي ص ــحة الفــرض أي ان ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل الســيناريو
تــؤدى إلــى تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة.

اختبارالفرض الثالث
وينــص هــذا الفــرض علــى مــا يلــي « :كلمــا زادت ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل  sowtأدى ذلــك إلــى تحقيــق
الرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة « .ونوض ــح دراســة واختبــار هــذا الفــرض مــن خــال الجــداول (:)13 ،12 ،11
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 - 1اختبارمعامل ارتباط «كندال»:
يتضـح من الجدول ( )11لدراسة االرتباط من خالل معامل ارتباط
«كنــدال» أن هنــاك عالقــة ارتبــاط بي ــن املتغي ــر املســتقل «التخطيــط
باســتخدام تحليــل  »sowtواملتغي ــر التابــع «الرشــاقة التنظيميــة» ،وذلــك
لوجــود داللــة معنويــة عنــد مســتوى  0.05بي ــن املتغي ــرين.

جدول رقم ()11
معامالت االرتباط «كندال» بيـن متغيـر
«التخطيط باستخدام تحليل »sowt
ومتغيـر«الرشاقة التنظيمية»
املتغيـراملستقل معامل ارتباط “كندال” املتغيـر
التابع
Sig
القيمة
التخطيط باستخدام  0.007 0.804الرشاقة
التنظيمية
تحليل sowt

 - 2تحليل التبايـن:
يتبي ــن مــن الجــدول ( )12لتحليــل التباي ــن بي ــن متغي ــري ممارســات
ً
إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05
* دال
التخطيــط باســتخدام تحليــل  sowtوالرشــاقة
جدول رقم ()12
التنظيمية ،إن قيمة اختبار « )117.955( »Fوهي دالة
ً
إحصائيا عند مستوى معنوية  0.05ودرجة حـرية  144نتائج تحليل التبايـن بيـن متغيـر«التخطيط باستخدام تحليل »sowt
ومتغيـر«الرشاقة التنظيمية»
ويــدل ذلــك علــى ص ــحة وجــود عالقــة بي ــن املتغي ــرين.
املتغيـر املستقل  x1البيان مجموع متوسط
املربعات d.f.
املربعات
التخطيط باستخدام االنحدار  144 266.820 21987.655القيمة Sig
0.007 117.955
تحليل  sowtالبواقي 2.671 345.711
اختبار «”F

 - 3تحليل االنحدار:
يتض ــح مــن الجــدول ( )13لدراســة وتحليــل
االنحــدار بي ــن «التخطيــط باســتخدام تحليــل »sowt
ً
إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05
و«الرشاقة التنظيمية» أن قيمة معامل التحديد ( * )r2دال
تســاوي  0.646وهــذا معنــاه أن ممارســات التخطيــط
جدول رقم ()13
باســتخدام تحليــل  sowtتفســر مــا قيمتــه  65%مــن نتائج تحليل االنحداربيـن متغيـر« التخطيط باستخدام تحليل sowt
الرشــاقة التنظيميــة ،أمــا النســبة الباقيــة فتفســرها
« ومتغيـر« الرشاقة التنظيمية «
متغي ـرات أخ ــرى لــم تدخــل فــي عالقــة االنحــدار هــذه.
قيمة
الخطأ
2
 Bاملعياري  )t( Beta rاملعنوية
املتغيـر املستقل
كمــا إن قيمــة اختبــار « »tتســاوي ()0.371
ً
إحصائيــا التخطيط باستخدام الثابت  0.646 0.382 2.455ـ 0.007 9.112
وقيمــة املعنويــة تســاوى ( )0.007وهــي دالــة
sowt
تحليل
0.007 0.371 0.019
0.068 0.362 X1
وتعنــي أن املتغي ــر املســتقل «التخطيــط باســتخدام
ً
إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05
تحليــل  »sowtيؤث ــر فــي «الرشــاقة التنظيميــة» ،وهــو * دال
تأثيـر جوهري حيث إن قيمة « »tلم تصل إلى الصفر.
نســتنتج مــن دراســة وتحليــل الفــرض الثالــث ص ــحة الفــرض أي إن ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل sowt
تــؤدى إلــى تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة.

اختبارالفرض الرابع
وينــص هــذا الفــرض علــى مــا يلــي « :كلمــا زادت ممارســات التخطيــط قصي ــر وطويــل االجــل أدى ذلــك إلــى تحقيــق الرشــاقة
التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة « .ونوض ــح دراســة واختبــار هــذا الفــرض مــن خــال الجــداول (:)16 ،15 ،14
 - 1اختبارمعامل ارتباط «كندال»:
يتض ــح مــن الجــدول ( )14لدراســة االرتبــاط مــن خــال معامــل
ارتبــاط «كنــدال» أن هنــاك عالقــة ارتبــاط بي ــن املتغي ــر املســتقل «
التخطيط قصيـر وطويل األجل» واملتغيـر التابع «الرشاقة التنظيمية»،
وذلــك لوجــود داللــة معنويــة عنــد مســتوى  0.05بي ــن املتغي ــرين.
 - 2تحليل التبايـن:
يتبي ــن مــن الجــدول ( )15لتحليــل التباي ــن بي ــن متغي ــري ممارســات
التخطيط قصي ــر وطويل االجل والرشاقة التنظيمية ،إن قيمة اختبار
267

جدول رقم ()14
معامالت االرتباط «كندال» بيـن متغيـر
«التخطيط قصيـروطويل االجل»
ومتغيـر «الرشاقة التنظيمية»
املتغيـر املستقل معامل ارتباط “كندال” املتغيـر
التابع
Sig
القيمة
 0.003الرشاقة
التخطيط قصيـر 0.794
التنظيمية
وطويل االجل

ً
إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05
* دال

دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق الرشاقة التنظيمية للمؤسسات العامة...

ً
إحصائيــا عنــد مســتوى
« ،)119.367( »Fوهــي دالــة
معنويــة  0.05ودرجــة ح ــرية  142ويــدل ذلــك علــى
ص ــحة وجــود عالقــة بي ــن املتغي ــرين.

جدول رقم ()15
نتائج تحليل التبايـن بيـن متغيـر«التخطيط قصيـروطويل األجل»
ومتغيـر«الرشاقة التنظيمية»
املتغيـر املستقل البيان مجموع متوسط
املربعات d.f.
املربعات
x1
التخطيط قصيـر االنحدار  142 284.113 22392.117القيمة Sig
0.003 119.367
وطويل االجل البواقي 2.945 361.811

 - 3تحليل االنحدار:
يتض ــح مــن الجــدول ( )16لدراســة وتحليــل
االنحــدار بي ــن «التخطيــط قصي ــر وطويــل األجــل «و»
2
ً
الرشــاقة التنظيميــة» أن قيمــة معامــل التحديــد (  * )rدال إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05
تســاوي  0.630وهــذا معنــاه أن ممارســات التخطيــط
جدول رقم ()16
باســتخدام تحليــل  sowtتفســر مــا قيمتــه  63%مــن
الرشــاقة التنظيميــة ،أمــا النســبة الباقيــة فتفســرها نتائج تحليل االنحداربيـن متغيـر«التخطيط قصيـروطويل األجل»
ومتغيـر«الرشاقة التنظيمية»
متغي ـرات أخ ــرى لــم تدخــل فــي عالقــة االنحــدار هــذه.
الخطأ
2
قيمة املعنوية
املتغيـر املستقل
كمــا إن قيمــة اختبــار « »tتســاوي ()0.391
 Bاملعياري )t( Beta r
ً
وقيمــة املعنويــة تســاوى ( )0.003وهــي دالــة إحصائيــا التخطيط قصيـر الثابت  0.630 0.344 2.416ـ 0.003 9.855
وتعني أن املتغيـر املستقل «التخطيط قصيـر وطويل
0.003 0.391 0.021
وطويل االجل 0.071 0.332 X1
ً
إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05
األجــل» يؤث ــر فــي «الرشــاقة التنظيميــة» ،وهــو تأثي ــر * دال
جوهــري حيــث إن قيمــة « »tلــم تصــل إلــى الصفــر.
اختبار «”F

نستنتج من دراسة وتحليل الفرض الرابع ص ــحة الفرض أي ان ممارسات التخطيط قصي ــروطويل االجل تؤدى
إلــى تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكومية.

ملخص نتائج الدراسة

تلخــص الباحثــة النتائــج الت ــي توصلــت إليهــا الدراســة الحاليــة فــي ضــوء الدراســة التطبيقيــة الســابق تناولهــا فــي النقــاط
اآلتيــة كمــا يلــي:
 1تبي ــن مــن النتائــج علــى مســتوى اختبــار الفرضيــة األولــى ص ــحة وجــود عالقــة ارتبــاط بي ــن ممارســات التخطيــطاالستـراتيج ــي والرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة ،حيــث وصلــت قيمــة هــذه العالقــة عنــد مســتوى ثقــة
 0.05إلــى  0.809وفقــا ملعامــل ارتبــاط كنــدال ،األمــر الــذي يــدل علــى ان ممارســات التخطيــط االستـراتيج ــي ت ــرتبط
بتحقيــق الرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة.
2أكــدت نتائــج الدراســة الحاليــة ان هنــاك تأثي ــر جوهــري مــن ممارســات التخطيــط االستـراتيج ــي بالبنــوك الحكوميــةعلى الرشاقة التنظيمية وصل إلى قيمة  ،0.654وهي قيمة جوهرية مما يعنى أن ممارسات التخطيط االستـراتيجـي
بالبنوك الحكومية تؤث ــر بنســبة  %65في تحقيق الرشــاقة التنظيمية بتلك البنوك.
 3تبي ــن مــن نتائــج الدراســة الحاليــة أن ممارســات التخطيــط االستـراتيج ــي بالبنــوك الحكوميــة تعتمــد علــى ممارســاتالتخطيــط مــن حيــث أبعــاد تحليــل الســيناريو ،تحليــل  ،sowtالتخطيــط قصي ــر وطويــل االجــل.
 4في ضوء نتائج دراسة الفرضية الثانية تبيـن منها جوهرية وجود عالقة ارتباط بيـن ممارسات التخطيط باستخدامتحليــل الســيناريو بالبنــوك الحكوميــة والرشــاقة التنظيميــة ،حيــث وصلــت قيمــة هــذه العالقــة عنــد مســتوى ثقــة
 0.05إلــى  0.829وفقــا ملعامــل ارتبــاط كنــدال ،واألمــر الــذي يــدل علــى أن ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل
الســيناريو بالبنــوك الحكوميــة ت ــرتبط بتحقيــق الرشــاقة التنظيميــة بتلــك البنــوك.
5كمــا أن النتائــج علــى مســتوى الفرضيــة الثانيــة كذلــك أوض ــحت أن هنــاك تأثي ــر جوهــري مــن ممارســات التخطيــطباســتخدام تحليــل الســيناريو بالبنــوك الحكوميــة علــى الرشــاقة التنظيميــة وصلــت إلــى قيمــة  ،0.687وهــي قيمــة
جوهريــة ممــا يعنــى ان ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل الســيناريو بالبنــوك الحكوميــة تؤث ــر بنســبة  %69فــي
تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة بتلــك البنــوك.
 6مــن نتائــج الفرضيــة الثانيــة تأكــد أن ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل الســيناريو بالبنــوك الحكوميــة تتض ــح268
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فــي ممارســات مــن أهمهــا تحليــل للســيناريوهات تتعلــق ببيئــة العمــل ،البيئــة التنافســية ،ظــروف عــدم التيقــن فــي
قطــاع البنــوك ،التغي ـرات املســتقبلية ،املخاطــر املســتقبلية وتقدي ــر احتمــاالت حدوثهــا ،بدائــل صــورة مســتقبل
ً
البنــك ،تقييــم األث ــر املتوقــع مســتقبال فــي أنشــطة البنــك.
7فــي الفرضيــة الثالثــة النتائــج اب ــرزت لنــا جوهريــة العالقــة بي ــن ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل sowt
والرشــاقة التنظيميــة بالبنــوك الحكوميــة ،حيــث وصلــت قيمــة هــذه العالقــة عنــد مســتوى ثقــة  0.05إلــى 0.804
وفقــا ملعامــل ارتبــاط كنــدال ،واألمــر الــذي يــدل علــى ان ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل ت ــرتبط بتحقيــق
الرشــاقة التنظيميــة.
8مــن نتائــج تحليــل عالقــة االنحــدار بي ــن ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل  sowtوالرشــاقة التنظيميــة
بالبنــوك الحكوميــة ،وجــد أن هنــاك تاثي ــر جوهــري مــن ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل  sowtعلــى الرشــاقة
التنظيميــة بالبنــوك الحكوميــة وصلــت قيمتــه  ،0.646وهــي قيمــة جوهريــة ممــا يعنــى ان ممارســات التخطيــط
باســتخدام تحليــل  sowtتؤث ــر بنســبة  %65فــي الرشــاقة التنظيميــة بالبنــوك الحكوميــة.
9كمــا أظهــرت النتائــج أن ممارســات التخطيــط باســتخدام تحليــل  sowtفــي البنــوك تعتمــد علــى الجوانــب اآلتيــة:
تحديــد نقــاط القــوة والضعــف ،تحديــد نقــاط الفــرص والتهديــدات فــي مجــاالت عمــل البنــك وخدماتــه ،است ـراتيجية
املــوارد البشــرية ،إج ـراءاته التنظيميــة والــدورة املســتندية لخدماتــه ،قدراتــه التنافســية ،متابعــة وتقييــم األداء.
فــي الفرضيــة الرابعــة مــن الدراســة لحاليــة تبي ــن مــن النتائــج وجــود عالقــة جوهريــة عنــد مســتوى ثقــة  0.05بي ــنممارســات التخطيــط قصي ــر وطويــل األجــل والرشــاقة التنظيميــة بالبنــوك الحكوميــة ،حيــث وصلــت قيمــة هــذه
العالقــة إلــى ً ،0.794
وفقــا ملعامــل ارتبــاط كنــدال ،واالمــر الــذي يــدل علــى أن ممارســات التخطيــط قصي ــر وطويــل
األجــل ت ــرتبط بالرشــاقة التنظيميــة بالبنــوك الحكوميــة.
فــي نتائــج دراســة عالقــة االنحــدار بي ــن ممارســات التخطيــط قصي ــر وطويــل األجــل والرشــاقة التنظيميــة بالبنــوكالحكوميــة ،وجــد أن هنــاك تاثي ــر جوهــري ممارســات التخطيــط قصي ــر وطويــل األجــل علــى الرشــاقة التنظيميــة
بالبنــوك الحكوميــة وصلــت قيمتــه إلــى  ،0.630وهــي قيمــة جوهريــة ممــا يعنــى ان ممارســات التخطيــط قصي ــر وطويــل
األجــل تؤث ــر بنســبة %63فــي تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة بالبنــوك الحكوميــة.
تؤكــد النتائــج أن ممارســات التخطيــط قصي ــر وطويــل األجــل تتعلــق باملمارســات التاليــة :وضــع خطــط األنشــطةوالخدمــات البنكيــة ،التوســع فــي فــروع البنــك ،االخــذ فــي االعتبــار املتغي ـرات الخارجيــة والداخليــة وتضمينهــا فــي
الخطــط طويلــة األجــل وقصي ــرة االجــل ،وضــع رؤيــة مســتقبلية للبنــك والعمــل عليهــا فــي االجلي ــن ،وضــع األهــداف
فــي االجلي ــن ،دخــول األســواق الدوليــة ،تطوي ــر الخدمــات وامليكنــة ،تطوي ــر املــوارد املاليــة للبنــك ،تطوي ــر سياســات
املــوارد البشــرية وأداء العامليــن.
امــا عــن نتائــج الدراســة الحاليــة تجــاه أبعــاد الرشــاقة التنظيميــة فــي البنــوك الحكوميــة ،فقــد تأكــد مــن تلــك النتائــجانهــا تشــتمل علــى :ســهولة وســرعة اتخــاذ القـرار ،ســرعة تطبيــق التقنيــات والتكنولوجيــة بخدماتــه ،توفي ــر املــوارد
املناســبة ألنشــطته فــي الوقــت املناســب ،االســتجابة الفوريــة للمواقــف الطارئــة ،ســرعة تعديــل عملياتــه الداخليــة،
ســرعة اســتيعاب التطوي ــر فــي أســاليب العمــل ،ســرعة تعديــل الــدورة املســتندية ،ســرعة تنفيــذ خطــط وب ـرامج
العمــل ،ســرعة تعديــل خطتــه فــي الوقــت املناســب.

التوصيات التطبيقية املقتـرحة

تقت ــرح الباحثــة مجموعــة مــن التوصيــات فــي ضــوء النتائــج الت ــي توصلــت إليهــا الدراســة الحاليــة ،والت ــي مــن املمكــن أن
تســاعد البنــوك الحكوميــة بمصــر فــي تطبيــق التخطيــط االستـراتيج ــي وتحسي ــن مســتويات الرشــاقة التنظيميــة لديهــا:
 1ينبغــي أن يوجــه البنــك اهتماماتــه نحــو نشــر ثقافــة التخطيــط االستـراتيج ــي لــدى جميــع املســتويات التنظيميــةوالبشــرية ،مــن خــال وضــع خطــط التدريــب املناســبة لذلــك.
2مــن الضــرورى أن يعمــل البنــك وفــق أســلوب التخطيــط االستـراتيج ــي بتحليــل الســيناريوهات وذلــك لبنــاء وتوقــعســيناريوهات مختلفــة تؤث ــر علــى مجــاالت تتعلــق ببيئــة العمــل ،البيئــة التنافســية ،ظــروف عــدم التيقــن فــي قطــاع البنــوك.
 3ان توظف البنوك الحكومية أســلوب التخطيط االستـراتيج ــي بتحليل الســيناريوهات لتحديد التغي ـرات واملخاطر269
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املســتقبلية فــي قطاعــات عمــل البنــوك ،وتقدي ــر احتمــاالت حدوثهــا ،مــع وضــع الخطــط والبدائــل لرســم صــورة
مســتقبل البنــك.
 4ينبغــي علــى البنــوك الحكوميــة ان تعمــل علــى تطبيــق أســلوب التخطيــط االستـراتيج ــي وفــق تحليــل  sowtوذلــك مــنخــال التـركي ــز علــى تحديــد نقــاط القــوة والضعــف ،تحديــد نقــاط الفــرص والتهديــدات فــي مجــاالت عمــل البنــك
وخدماتــه.
5مــن املهــم ان تعمــل البنــوك الحكوميــة علــى تطبيــق أســلوب التخطيــط االستـراتيج ــي وفــق تحليــل  sowtفيمــا يتعلــقباملــوارد البشــرية ،واإلج ـراءات التنظيميــة والــدورة املســتندية لخدماتــه ،قدراتــه التنافســية ،متابعــة وتقييــم األداء.
 6يجــب ان تعتمــد البنــوك الحكوميــة املصريــة علــى ممارســات التخطيــط قصي ــر وطويــل األجــل فــي وضــع خطــطاألنشــطة والخدمــات البنكيــة ،التوســع فــي فــروع البنــك ،االخــذ فــي االعتبــار املتغي ـرات الخارجيــة والداخليــة.
 7مــن املهــم أن تعمــل البنــوك الحكوميــة علــى التخطيــط لوضــع رؤيــة مســتقبلية وأهــداف است ـراتيجية والعمــل عليهــافــي االجلي ــن ،إلــى جانــب التخطيــط فــي األجــل القصي ــر والطويــل للتـركي ــز علــى :دخــول األســواق الدوليــة ،تطوي ــر
الخدمــات وامليكنــة ،تطوي ــر املــوارد املاليــة للبنــك ،تطوي ــر سياســات املــوارد البشــرية وأداء العامليــن.
 8مــن الضــرورى ان تعمــل البنــوك الحكوميــة املصريــة علــى تعزي ــز الرشــاقة التنظيميــة لديهــا مــن خــال التـركي ــز علــىتأكيــد ســهولة وســرعة اتخــاذ القـرار ،ســرعة تطبيــق التقنيــات والتكنولوجيــة بخدماتهــا املصرفيــة.
 9ضــرورة تعزي ــز القــدرات املؤسســية للبنــوك الحكوميــة املصريــة تجــاه ســرعة توفي ــر املــوارد املناســبة ألنشــطته فــيالوقــت املناســب ،االســتجابة الفوريــة للمواقــف الطارئــة الت ــي تواجــه قطــاع البنــوك الحكوميــة.
 - 10مــن املهــم للبنــوك الحكوميــة املصريــة ان تعمــل علــى ســرعة تعديــل عملياتهــا املصرفيــة الداخليــة ،وذلــك فــي ضــوء
املســتجدات الت ــي تواجــه القطــاع املصرفــى املصــري ،خاصــة تلــك املرتبطــة بمواكبــة أحــدث التوجهــات العامليــة فــي
القطــاع املصرفــى.
- 11يجــب أن تضــع البنــوك املصريــة الحكوميــة تحقيــق ســرعة فــي اســتيعاب التطوي ــر فــي أســاليب العمــل ،مــع التكامــل فــي
إيجــاد عوامــل الســهولة والســرعة فــي تعديــل الــدورة املســتندية ،ســرعة تنفيــذ خطــط وب ـرامج العمــل ،ســرعة تعديــل
خطتــه فــي الوقــت املناســب.

الدراســات واألبحــاث املســتقبلية املقت ــرحة مــن الباحثــة تجــاه التخطيــط االستـراتيج ــي والرشــاقة
التنظيميــة بالبنــوك
نظـ ًـرا ألهميــة املجــال البحث ــي الحالــي والحاجــة إلــى اث ـراء املكتبــة العربيــة بتوجهــات بحثيــة مســتقبلية ،فــإن الباحثــة
تقت ــرح املوضوعــات البحثيــة اآلتيــة:
 1دور الرشاقة التنظيمية االستـراتيجية لألداء املؤس�سى للبنوك في دعم نظام مستدام إلدارة عالقات العمالء.2أثـر الرشاقة التنظيمية االستـراتيجية إلدارة املوارد البشرية على بناء رأس املال البشرى في قطاع البنوك الحكومية.3 -دور الرشاقة التنظيمية للبنوك الحكومية في تعزيـز مستويات الوالء والرضا لدى العمالء.
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املالحق
األستاذ الفاضل األستاذة الفاضلة تحية طيبة وبعد،
بدايــة أتوجــه لســيادتكم بالشــكر فــي إنجــاز هــذه الدراســة الت ــي ت ــركز علــى «دور التخطيــط االستـراتيج ــي فــي تحقيــق
الرشــاقة التنظيميــة للمؤسســات العامــة :دراســة تطبيقــه علــى بعــض البنــوك الحكوميــة املصريــة».
ً
أوال :التخطيط باستخدام تحليل السيناريو
م

الفقرات

1

يطبق البنك التخطيط االستـراتيج ــي وفق إج ـراء تحليل للسيناريوهات الت ــي يمكن ان تواجهه في بيئة
العمــل الداخليــة والخارجية
يعمل البنك على التخطيط لتوقع السيناريوهات املختلفة التـي تواجهه في البيئة التنافسية
يســتخدم البنــك تخطيــط الســيناريوهات لالســتعداد للتحــول االيجاب ــى فــي ظــروف عــدم التيقــن فــي
قطــاع البنــوك
واالستعداد للتحول االيجابـى في ظروف عدم التيقن
يســتخدم البنــك تحليــل الســيناريوهات للتنبــؤ باملســتقبل وتوقــع التغي ـرات املســتقبلية والق ـرارات
املطلوبــة لهــا
يعمــل البنــك علــى التخطيــط لتوقــع الســيناريوهات لتعزي ــز القــدرات املؤسســية للعمــل فــي بيئــات
األعمال شديدة االضطراب والتعقيد
يوظــف البنــك التخطيــط وفــق الســيناريوهات لتوقــع املخاطــر املســتقبلية وتقدي ــر احتمــاالت حدوثهــا
والتحــوط التنظيمــي واالستـراتيج ــي لهــا
يعمــل البنــك علــى بنــاء ســيناريوهات لصــورة املســتقبل وكيــف يمكــن ان يصــل إليهــا وبدائــل صــورة
مســتقبل البنــك
ً
يحدد البنك سيناريوهات لتوليد الخبـرات واملعرفة املطلوبة مستقبال إلدارة الخدمات البنكية
ً
يوجد لدى البنك قواع بيانات لتحليل السيناريوهات وتقييم األثـر املتوقع مستقبال في نشاطه املصرفى
يعمــل البنــك علــى تحليــل األبعــاد البيئيــة مــن زوايــا سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وتكنولوجيــة
ب ــرسم ســيناريوهات متوقعــة لهــا

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ً
ثانيا :التخطيط باستخدام تحليل sowt
م

الفقرات

1
2
1
2
3

يعمل البنك بصفة مستمرة على تحليل وتحديد نقاط القوة والضعف في مجاالت عمله وخدماته البنكية
يضع البنك إجـراءات في ضوء ما أسفر عنه تحليل نقاط القوة والضعف
يقوم البنك بتحليل وتحديد نقاط الفرص والتهديدات املؤثـرة على بيئة عمله وخدماته
يتطبق البنك إجـراءات مناسبة للتعامل مع نقاط الفرص والتهديدات في ضوء ما أسفر عنه التحليل
يج ــرى البنــك التحليــل االستـراتيج ــي الرباعــي نقــاط القــوة والضعــف ونقــاط الفــرص والتهديــدات
الست ـراتيجية املــوارد البشــرية لديــه
يهتــم البنــك بدراســة نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات املتعلقــة بإج ـراءاته التنظيميــة
والــدورة املســتندية لخدماتــه
يعتمــد البنــك فــي تطوي ــر خدماتــه علــى النتائــج الفعليــة الت ــي تــم تحديدهــا مــن خــال التحليــل الرباعــي
لتلــك الخدمــات
يعمل البنك على تطويـر سياسات املوارد البشرية من خالل اجـرائه للتحليل االستـراتيجـي الرباعي
يقوم البنك بتوظيف التحليل االستـراتيجـي الرباعي من أجل تطويـر قدراته التنافسية
يستخدم البنك التحليل االستـراتيجـي الرباعي في دراسة وتحسيـن األداء في تنفيذ أهداف البنك
يطبق البنك طرق جديدة لألداء التنظيمي والبشرى من خالل لتحليل الرباعي االستـراتيجـي
يهتم البنك بإجـراء التحليل االستـراتيجـي الرباعي بصفة دورية لتقييم اداؤه
يبنى البنك خططه االستـراتيجية في نتائج التحليل االستـراتيجـي الرباعي
يضع البنك مؤشرات متابعة وتقييم إلدائه في ضوء نتائج التحليل االستـراتيجـي الرباعي
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ً
ثالثا :التخطيط قصيـروطويل االجل
م

الفقرات

1

يهتم البنك بوضع خطط ألنشطته وخدماته تغطى الفتـرة القصيـرة ألعماله
يضع البنك خطط قصيـرة وطويلة االجل للتوسع في فروعه
يقوم البنك بوضع خطط قصيـرة وطويلة االجل تناسب أنشطته ومجاالت عمله
يضــع البنــك فــي اعتبــاره املتغي ـرات الخارجيــة والداخليــة فــي بيئــة عملــه عنــد وضــع الخطــط التنفيذيــة
قصي ــرة االجــل
يعمل البنك على تحقيق رؤية مستقبلية على املدى البعيد ضمن خطته االستـراتيجية
يـركز البنك على التخطيط إلنجاز أهداف طويلة االجل تـرتبط بمجاالت عمله
يهتم البنك بوضع خطة قصيـرة وطويلة االجل لدخول نشاطه إلى األسواق الدولية
لدى البنك تخطيط واضـح لتطويـر خدماته على املدى القصيـر والبعيد
يقوم البنك بتنفيذ خطط في االجل القصيـر والطويل لزيادة املوارد املالية
يستطيع البنك وضع خطط إليجاد حلول فعالة ملشكالتات األداء في املدى القصيـر والطويل
لدى البنك القدرة على التخطيط لخفض تكاليف اداؤه وخدماته واد في االجل القصيـر والطويل
يضع البنك خطط قصيـرة وطويلة االجل مليكنة خدماته البنكية بصورة متطورة
ينفذ البنك خطط في االجل القصيـر والطويل لتطويـر سياسات املوارد البشرية وأداء العاملين
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ر ً
ابعا :الرشاقة التنظيمية
م

الفقرات

1
2
3
4
5
6

يساهم الهيكل التنظيمي للبنك في سهولة وسرعة اتخاذ القرار
إجـراءات العمل لدى البنك تساعد على تحسيـن صورته الذهنية لدى العمالء
يساعد الهيكل التنظيمي للبنك على سرعة تطبيق التقنيات والتكنولوجية بخدماته
الهيكل التنظيمي للبنك يساهم في توفيـر املوارد املناسبة ألنشطته في الوقت املناسب
يساعد الهيكل التنظيمي الحالي للبنك في االستجابة للمواقف الطارئة
يســاعد الهيــكل التنظيمــي للبنــك فــي ســرعة تعديــل عملياتــه الداخليــة بمــا يتناســب مــع احتياجــات
املستفيدي ــن مــن الخدمــات املصرفيــة
تتسم الكوادر البشرية لدى البنك بسرعة استيعاب التطويـر في أساليب العمل
يساهم الهيكل التنظيمي للبنك في سرعة حل مشكالت العمالء
لــدى البنــك القــدرة علــى ســرعة تعديــل الــدورة املســتندية إلج ـراءات العمــل بــكل ســهولة مــن خــال
الهيــكل التنظيمــي
يساعد الهيكل التنظيمي للبنك على سرعة تنفيذ خطط وبـرامج العمل املستهدفة
لدى البنك القدرة على سرعة استخـراج املعلومات املهمة التخاذ القرارات
يساهم الهيكل التنظيمي للبنك في مرونة وسهولة االتصال بيـن املسئوليـن
يساعد الهيكل التنظيمي للبنك على سرعة انسيابية وسهولة الدورة املستندية وسرعة اإلنجاز
لدى البنك إجـراءات عمل تساعدها على سرعة تعديل خطته في الوقت املناسب
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ً
خامسا :من وجهة نظركم ما هي املعوقات التـي تواجه التخطيط االستـراتيجـي والرشاقة التنظيمية بالب
نك؟.......................................................................................................................................
ً
سادسا :ما هي الحلول املناسبة لتجاوز تلك املعوقات؟....................................................................
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ABSTRACT
The study aimed to examine the role of strategic planning in achieving organizational agility in government banks in Egypt, and focused on this relationship in terms of planning practices using scenario analysis,
planning practices using sowt analysis, short and long-term planning practices, as independent variables,
organizational agility in government banks in Egypt, Dependent variable. The results came to confirm at
the level of significance (α≤0.05) the presence of a correlation and impact between strategic planning and
organizational agility in government banks in Egypt, as it was found that there is a correlation and effect between planning practices using scenario analysis and organizational agility in government banks in Egypt,
a correlation and influence between Planning practices using sowt analysis and organizational agility, short
and long planning practices and organizational agility at a significant level (α≤0.05).
Among the most important things suggested by the study is the need for banks to spread the culture of
strategic planning at all organizational and human levels, that banks work to implement strategic planning
in accordance with the themes of planning using scenario analysis, planning using sowt analysis, short and
long-term planning, enhancing organizational agility through Focusing on assuring the ease and speed of
decision-making, the speed of application of technologies and technology in its banking services, the speed
of adjusting its internal banking operations, in light of the developments facing the Egyptian banking sector
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