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دور التخطيط االسرتاتيجي اجلامعي يف تلبية احتياجات سوق 
   العمل الفلسطيني من القوى العاملة
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  يلمــنائب عمید البحث الع

   غزة- الجامعة اإلسالمیة

  الدكتور  
  حممــــد هاشـــم أغــــا

ـــــأست ـــــاذ أصـ ـــاعدول الــــ ـــــة المسـ ــــ   تربیــ
  ةــــول التربیـــــم أصــــــرئیس قس
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   استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في رسالةقدمت هذه ال
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  اإلهــــــــــداءاإلهــــــــــداء
  

 فيحتار الفؤاد ملـن يقطـف   ،من نود تــتزاهى مع امتالك بساتني الوِد أطياف       
 فحقـاً كـان منـهم مـن     ، وملن يهدي ما طاب من رياحني عوده        ،وروده  

 فــذاك مــن أضــاء  ، ومنــهم مــن هــو بالعطــاء ســاقية  ،هــوا للقلــب راعيــة 
 ومحـل يف  ، ومجله بالصرب وأضاف عليه سرورا   ،لصاحبة الطريق نورا    

  .. وللعاملني يسدى ، يهدى  فأتى هذا العلم،قلبه الدعاء ويسره تيسريا 
 ، يــا مـن أفاضـا يل يف العطــاء   ،..أمـي  .. أبـي  .. فـإىل أغلـى مـا أملُــك    

 وحتمـال مـن أجلـي كـل     ،وداوما بـالكفوف رفعـاً   سـؤاالً و دعـاء         
وأوالدي األحبـاء وأصـدقائي  وكـل    ..  وإىل إخـوتي األعـزاء   ،بـالء  

ــا مجيعــاً ،مــن ســاعدني مــن الرفقــاء   ــشهداء  ولألكــرمني من  ألرواح ال
  أهدي هذا اجلهد املتواضع   ... 
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  مع الدرجة الكلیة للمجال الثاني" لعملیات التخطیط اإلستراتیجي 
  

٨٤  

٦  

درجـة تـوافر المعـاییر الجیـدة "  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث
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توسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة الم

  ٩٤  من فقرات المجال الثاني وكذلك ترتیبها
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لالسـتبانة تعــزى لمتغیـر الجــنس " ت"المتوسـطات واالنحرافــات المعیاریـة وقیمــة   ١٥
  )ذكور، إناث

  

١٠٠  

١٦  
ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 
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  .ومستوى الداللة تعزى لمتغیر عدد سنوات الخدمة
  

١٠٤  

١٨  
ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

  .ومستوى الداللة تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي
  

١٠٦  

٢٠  
ف"ات وقیمة مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربع

  .ومستوى الداللة تعزى لمتغیر الجامعة
  

١٠٨  

  ١٠٩  اختبارات شیفیه البعدیة  ٢١
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  قائمة المالحق

  ١٤٠-١٢٩  :المالحق
  ١٣٠  .  والتي قدمت للسادة المحكمین بانة في صورتها األولیة االست-     
  ١٣٤   المحكمین السادةأسماء -      
  ١٣٥  . بعد عرضها على السادة المحكمین االستبانة في صورتها النهائیة.-      
  ١٣٩  ). الجامعة اإلسالمیة( كتاب تسهیل مهمة باحث -      
  ١٤٠  ). عة األقصىجام( كتاب تسهیل مهمة باحث -      
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  :ملخــص الدراســة  
هدفت الدراسة التعـرف إلـى دور التخطـیط اإلسـتراتیجي فـي تلبیـة احتیاجـات سـوق العمـل 

مـا دور التخطـیط : وذلك من خـالل اإلجابـة عـن الـسؤال الرئیـسي ، الفلسطیني من القوى العاملة 
  لسطیني من القوى العاملة ؟اإلستراتیجي في تلبیة احتیاجات سوق العمل الف

ولإلجابـة عـن هـذا الـسؤال قـام الباحـث باإلجابـة عـن مجموعـة مـن األسـئلة الفرعیـة المنبثقـة 
منــه والتــي تمحــورت حــول واقــع التخطــیط اإلســتراتیجي بكلیــات التربیــة بالجامعــات الفلــسطینیة فــي 

رجـــة تـــوافر المعـــاییر ود، ودرجـــة ممارســـة عمـــادات كلیـــات التربیـــة للتخطـــیط اإلســـتراتیجي ، غـــزة 
والتوصــــیات المقترحــــة لتطــــویر التخطــــیط ، الجیـــدة فــــي مكونــــات وعناصــــر الخطــــة اإلســــتراتیجیة 

  .اإلستراتیجي الجامعي  
، اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي لموضــوع الدراســة ، ولتحقیــق أهــداف الدراســة 
  :االت وهي  فقرة موزعة على ثالثة مج) ٣٥(وقام بتصمیم استبانه مكونه من 

 .واقع التخطیط اإلستراتیجي بكلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة في غزة  -١

 .درجة ممارسة إدارة كلیة التربیة لعملیات التخطیط اإلستراتیجي  -٢

درجــة تــوافر المعــاییر الجیــدة فــي مكونــات وعناصــر الخطــة اإلســتراتیجیة فــي كلیــات التربیــة  -٣
 .بالجامعات الفلسطینیة في غزة 

ضـافة لـسؤال مفتـوح یبــین سـبل تطـویر التخطـیط اإلســتراتیجي لمواءمـة سـوق العمـل مــن  باإل
  .وجهة نظر أفراد العینة 

ًعــضوا مـن أعــضاء هیئــة  ) ٦٠(وقـد تــم توزیـع اإلســتبانة علــى عینـة الدراســة البـالغ عــددهم 
، ســالمیة الجامعــة اإل، جامعــة األزهــر (التـدریس بكلیــات التربیــة بالجامعــات الفلــسطینیة فـي غــزة 

  . عضو ) ١٢٩(واختیروا من مجتمع الدراسة والبالغ عددهم ) جامعة األقصى 
تــــم اســــتخدام برنــــامج الــــرزم ، ولمعالجـــة البیانــــات التــــي حــــصل علیهــــا الباحـــث إحــــصائیا 

  :وقد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج أهمها ، ) SPSS(إلحصائیة 
دراسة یوافقون بدرجه مرتفعة علـى أن التخطـیط من مجتمع ال%) ٨٢,٦٧(دلت النتائج على أن  •

  .اإلستراتیجي الناجح یعتمد على صیاغة األهداف 
من مجتمع الدراسـة یوافقـون علـى أن التخطـیط اإلسـتراتیجي یوحـد الفهـم %) ٧٩,٠٠(اتضح أن  •



-ل - 

ًكمــا أنهــم یتفقــون أیــضا علــى أن التخطــیط اإلســتراتیجي ، وطریقــة العمــل نحــو الهــدف المــشترك 
 . نمو وتطویر كلیة التربیة یسهم في

مــن مجتمــع الدراســة یوافقــون علــى أن اإلدارة العلیــا للجامعــة %) ٧٦,٦٧(دلــت النتــائج علــى أن  •
 . تمتلك رسالة واضحة 

حیـث احتلـت الفقـرة ، أوضحت الدراسة أنه ال تتحدد رؤیة كلیـة التربیـة بتـاریخ مناسـب لتحقیقهـا  •
 %). ٧٥,٠٠( المرتبة األخیرة بوزن نسبي قدرة الثالثة من المحور الثاني بالسؤال الثالث

مــن مجتمــع الدراســة یتفــق علــى اتــسام غایــات وأهــداف كلیــة %) ٨٢,٠٠(دلــت النتــائج علــى أن  •
 .التربیة بالمرونة والقدرة على التكیف مع المتغیرات غیر المتوقعة 

  .) إناثذكور،(لمتغیر الجنس تعزى  فروق ذات داللة إحصائیة دلت النتائج أنه ال توجد •

محاضـر ( الرتبة العلمیـة وجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر أوضحت النتائج أنه ال ت •
 ) .أستاذ مشارك فما فوق ، أستاذ مساعد ، 

 ، ٥-١(عـدد سـنوات الخدمـةوجد فروق ذات داللة إحصائیة تعـزى لمتغیـر دلت الدراسة أنه ال ت •
 ) . سنة فما فوق ١١ ، ١٠-٦

عــضو ( ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة تعــزى لمتغیــر المــسمى الــوظیفي دلــت الدراســة أنــه •
 ) .هیئة تدریس، رئیس قسم، عمید

ًأوضــحت الدراســة أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة تبعــا لمتغیــر الجامعــة بــین الجامعـــات  •
  .الفلسطینیة في غزة لصالح الجامعة اإلسالمیة 

  :ومن أهم توصیات الدراسة ما یلي 
لخطط اإلستراتیجیة في عملیات التخطیط اإلداري في كلیات التربیة بالجامعات تبني ا -١

واعتماد التخطیط اإلستراتیجي كوثیقة ملزمة لرؤساء اإلدارات المختلفة في ، الفلسطینیة 
  .كلیات التربیة 

، مشاركة أكبر قطاع ممكن من العاملین في كلیة التربیة في إعداد الخطط اإلستراتیجیة  -٢
 .التنفیذیة والخطط 

تعزیز اتجاهات العاملین في كلیة التربیة من محاضرین ورؤساء أقسام وعمداء نحو  -٣
ًممارسة التخطیط اإلستراتیجي وذلك عبر توعیتهم ثقافیا لتعمیق المفاهیم االیجابیة نحو 

 .التخطیط اإلستراتیجي 
اتیجیات كلیة تطویر خطط تتضمن بدائل إستراتیجیة مناسبة لكافة غایات و أهداف و إستر -٤

ًالتربیة بحیث تمثل بدیال موثوقا عند إخفاق الخطط الموجودة  ً. 
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The Role of the University strategic I Addressing the 
need of Palestinian labor market of the labor force 

 
 Abstract ; This study aimed to identify The role of strategic planning 
to meet The need of the Palestinian labor market of the workforce , 
through the answer the main question what is the role of strategic 
planning to meet the needs of the Palestinian labor market of the 
workforce ? 
To answer the question the researcher to set sub-committee of it , 
which centered on the reality of strategic planning education faculties in 
universities in Gaza , and the degree of exercise deanships college 
education for strategic planning , and the degree of availability of good 
standards the components and elements of the strategic plan , and 
proposed recommendations for development of strategic planning 
university . 
To chive the objectives of the study , the researcher used the 
descriptive analytical study , and has design need questionnaire 
consisting of {35} items distributed on three areas : 

1- The reality of strategic planning of education faculties in universities  
in Gaza . 

2- The degree of management of the college of Education strategic 
planning processes . 

3- availability of good standards in the components and elements of 
the strategic plan for the harmonization of the labor mark the point 
of the sample . 

The questionnaire was distributed to the study's sample (60) as a 
member of the faculty members of universities in Gaza . 

To deal with the data optioned by the statistical researcher , was used 
for statistical software package (SPSS) test hast to study many 
of the most important result ;- 

1- the results indicated that (82,671) of the study agree that the highly 
successful strategic planning depends on the formulation of 
objectives . 

2- turned out to be (79,00%) of the study agree that unites the 
understanding of strategic planning and how to worn towards a 
common good , and they degree that strategic planning contributes 
to the growth and development of the faculty of education . 
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3- The results indicated the (76,67%) of the study degree that reason 
the senior management of the university has a clear message . 

4- The study showed that its not determined by a holistic vision of 
education as appropriate to achieve them , occupied the third 
paragraph of the last rank relative weight of (75,00%) . 

5- The result indicated that (82,00%) of the study degree to imbue the 
goals and objectives of the college of education , flexibility and 
ability to unexpected . 

6- The result indicated that there was no statistically significant 
differences attributable to gender { male – female } . 

7- The result showed that there was no statistically significant 
differences due to the variable level scientific {lecturer – assistant – 
professor – associate professor and above } . 

8- Study showed that there was no statistically significant differences 
due to the variable number of years of service { 1-5 , 6-10 , 11 
years old and above } . 

9- Study showed that there was no statistically significant differences 
due to the variable position { member , faculty , department head , 
dean } . 

10- Study showed that there was no statistically significant 
differences due to the variable between the university of the 
Palestinian universities in Gaza to the Islamic university . 

One of the main recommendations of the study include : - 
1- Adopting strategic plans in the planning processes of the 

administrative faculties of education in Palestinian universities , and 
the adoption of strategic planning as binding to the various heads of 
administration in colleges of education sector , the largest possible 
participation of workers in the college of education in the preparation 
of strategic plan and operational plans . 

2-  Strengthening of the attitudes of employees at the college 
of Education lectures heads of department , and deans about the 
practice of strategic planning and cultural awareness through to 
deepen the concepts of positive to ward strategic planning . 

3- Development plans include strategic alternative suitable for 
all goals and objectives and strategic of the faculty of education so 
that the represent a credible substitute for the failure of existing 
plans . 
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة
  

 .مقدمة الدراسة  •

 .مشكلة الدراسة  •

 .أهداف الدراسة  •

 .أهمیة الدراسة  •

 .حدود الدراسة  •

 .مصطلحات الدراسة  •
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  : المقدمة
إال وأولـــت عملیـــة التخطـــیط ، ً مرموقـــا بـــین األمـــم ً         مـــا مـــن أمـــة تـــسعى ألن تحتـــل مكانـــا

 علـى التكیـف مـع ً ثـم قـادرا ،ًله بناء جیل واع متمثال فـي ثقافتـه أوالً بالغا تستطیع من خالًاهتماما
  . جدید ومستحدث ومن ثم متابعة كل ما هو، ً ثانیا ةمعطیات التكنولوجیا الحدیث

 التخطــــیط بمفهومــــة القــــدیم مارســــته الــــشعوب والمجتمعــــات البــــشریة بمختلــــف أنواعهــــا و
ولقـد مورسـت أشـكاله البدائیـة بـصورة ، هـا وذلـك حـسب ظـروف كـل من، دة دعـمتوأشكالها وبطرق 

  .ٍ وظهرت بمعان كثیرة هي التوقع والتدبیر والحیطة  ،عفویة وتلقائیة
وذلـك لتجنـب المـشاكل والمخـاطر التـي تهـدد سـالمة ، وكلها ممارسـات تـتم فـي المـستقبل 

ً فقـد مارسـوا فكـرا تخطیطیـا بـالرغم مـن بـساطة أسـالیب ،وأمن هذه المجتمعات والشعوب ه وعملیاتـه ً
  .وأدواته وأهدافه 

والمالحظ أن البدایة الحقیقـة للتخطـیط التربـوي بمعنـاه الحـدیث یرجـع إلـى التجربـة الوثیقـة 
 منبثـق عنـه ومـرتبط بـه نـشأ التخطـیط التربـوي كتخطـیطفمـن التخطـیط العـام ، في التخطیط العام 

لتربــوي ولكــن بــصورة بــسیطة وبمـا أن التربیــة جــزء مــن الخطــة القومیــة فكـان نــصیبها التخطــیط ا، 
  ) .١٢١-١١٧ :٢٠٠٠،محمد(وغیر دقیقة 
التخطیط التربوي یشمل مجموعة األنشطة المرتبطة والتـي تحـدد غایـات محـددة للتنمیـة  و

 وهـذه األنـشطة تأخـذ مكانهـا خـالل عملیـة تخطـیط للتنمیـة الـشاملة  ،التعلیمیة لوقت معین محدود
 ومـن خـالل  ،واسطة الموارد المالیـة واالقتـصادیة والبـشریةب، خالل إطار من اإلمكانات المحددة 

  ،ً ویـــشمل التخطـــیط التربـــوي أیـــضا دراســـة الكفـــاءة الداخلیـــة والفعالیـــة ،مجموعـــة مـــن المعوقـــات
ــــــــة  ــــــــرات المطلوب ــــــــب بعــــــــض الموجهــــــــات للتغی ــــــــى جان ــــــــة للنظــــــــام التعلیمــــــــي إل وكــــــــذلك اإلنتاجی

  ) .١٣١ :٢٠٠٢،الجندي(
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 والــذي بــرز فــي التــسعینات مــن  ،تعلیمــي التخطــیط التیجيســتراوینبثــق مــن التخطــیط اال
واســتخدام تلــك المعلومــات ، ویبــدأ بفحــص البیئــة الخارجیــة للمؤســسة التعلیمیــة ، القــرن الماضــي 

التي تفید في فحص الدور األساسـي للتنظـیم ضـمن مـا یـدور فـي المجتمـع علـى نطـاق أوسـع مـن 
دافیــز (ط اإلسـتراتیجي والــذي یوصـف فـي رأي وظهـر التخطـی، أجـل تبنـي اسـتراتیجیات للتخطــیط 

ــــى : " بأنــــه ) ألیــــسون ــــة المــــؤثرة عل ــــراهن والعوامــــل الداخلیــــة والخارجی التحلیــــل الــــدقیق للوضــــع ال
واألولویــات التــي ینبغــي العمــل ، المنظمــة ممــا یــستدعیها إقــرار مجموعــة مــن األهــداف الرئیــسیة 

وبـــذلك تترســـخ القـــیم األساســـیة ، التها ورســـ) الجامعـــة(علــى تحقیقهـــا حتـــى تتحقـــق رؤیـــة المنظمـــة 
  ) .٨٨ :٢٠٠٣،المبعوث(والمعتقدات التي تؤمن بها 

 أن اإلدارة التربویــة بحاجــة ماســة للتخطــیط اإلســتراتیجي أكثــر  ممــا ســبق یــرى الباحــثو
واإلدارة الجامعیــة جــزء مــن اإلدارة التربویــة وهــي جــزء ، مــن غیرهــا مــن مجــاالت الحیــاة األخــرى 

فــإن اإلدارة الجامعیـة هــي أحـوج مــا تكـون مــن غیرهـا للتخطــیط اإلسـتراتیجي وذلــك  ، فیهـاسـي أسا
وكـذلك االسـتفادة مـن ، الستثمار جمیع اإلمكانـات المادیـة والبـشریة مـن أسـاتذة وعـاملین وطـالب 

  .ومخاطر وتهدیدات موجودة البیئة الخارجیة سواء من فرص متاحة أو مواجهة تحدیات 
  

ســات التــي حاولــت اختبــار طبیعــة العالقــات بــین أداء المؤســسات  نتــائج الدراتولقــد أشــار
 تلـك الدراسـات إلـى تقـد أشـارف،  إیجابیـة تـربط بینهـا وتبنیها للتخطیط اإلستراتیجي إلى أن عالقـة

ًأن المؤســسات التــي تــدار إســتراتیجیا تمتعــت بــأداء یفــوق أداء المؤســسات األخــرى التــي ال تـــدار 
 الدراســــات تعنــــي أن التخطــــیط اإلســــتراتیجي كأســــلوب علمــــي إلدارة وأن نتــــائج هــــذه، ًإســـتراتیجیا 

ًالمؤســـسات یعتبـــر مـــسئوال عـــن تحـــسین األداء وضـــمان التعامـــل الفعـــال مـــع المكونـــات األساســـیة 
  ) .٣٧ :٢٠٠٢،القطامین(لبیئة العمل في عصرنا الراهن 

  

ثـــل دراســـة التخطـــیط اإلســتراتیجي فـــي الـــدول العربیــة م  العدیـــد مــن دراســـاتتناولـــتولقــد 
، مـــــدبولي(ودراســـــة ، فـــــي مـــــصر ) ٢٠٠٢،القطــــامین(ودراســـــة ، فـــــي عمـــــان )٢٠٠٣،العویــــسي(

ٕوان دل ذلك فإنـه یـدل علـى اهتمـام الـدول العربیـة علـى التخطـیط ، في اإلمارات العربیة ) ٢٠٠١
  .اإلستراتیجي 
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التخطیط فلقد بدأ االهتمام بـ،  أهمیة التخطیط اإلستراتیجي في فلسطین  نباحثیالولم یغفل 
ولكــن هــذه الخطــة ) م٢٠٠١ –م ١٩٩٧(اإلســتراتیجي مــن خــالل الخطــة الخمــسیة الخاصــة بــالتعلیم 

   . )٧٧:٢٠٠٧  ،ألغاا(فها ولم یتحقق البعض اآلخر جمدت بعد ذلك وقد تحقق عدد من أهدا
لمــا لــه ،  أهمیــة دور التخطــیط اإلســتراتیجي الجــامعي والتعلیمــي زاد االهتمــام بــه نتیجــةو

وقد قام العدید من الباحثین بدراسة التخطیط اإلسـتراتیجي فـي نظـام ، ج ملموسة وعظیمة من نتائ
أبـــو (ودراســـة) ٢٠٠٧،الـــشاعر(ودراســـة ، ) ٢٠٠٨،نـــور الـــدین(التعلـــیم فـــي فلـــسطین مثـــل دراســـة 

  . مما یعزز أهمیة التخطیط اإلستراتیجي في فلسطین )٢٠٠٨،سكیك( ودراسة ،) ٢٠٠٧،هاشم
ه البـاحثون الـسابقون مـن خـالل التركیـز أاسة لتـستكمل الـدور الـذي بـد الدر هذهولذلك أتت

وذلــك مــن وجهــة ، علــى التخطــیط اإلســتراتیجي وربطــة بــسوق العمــل الفلــسطیني والقــوى العاملــة 
د منهـــا ی یـــستفصـــول إلــى نتـــائج وتوصـــیاتوذلـــك للو، نظــر أســـاتذة جامعاتنـــا فـــي محافظــات غـــزة 

 والقـائمین علـى اإلدارة الجامعیـة  ،ي بلـدنا الحبیـب مـن جانـبالعـاملین فـي سـلك التربیـة والتعلـیم فـ
  .  من جانب آخر 

ألعــــداد الهائلــــة مـــن خریجــــي كلیــــات التربیــــة فــــي جامعاتنــــا تنــــا لالحظم  عنــــدكمـــا و أنــــه
والـــذین قـــد تقـــدموا لوظیفـــة معلـــم لـــدى وزارة التربیـــة والتعلـــیم ، الفلـــسطینیة بمحافظـــات قطـــاع غـــزة 

ً یعتبـر عـددا كبیـرا لوجـدنا أن ذلـك،   خریج١٨٥٠٠ز عددهم  قد تجاوالذي ، ٢٠١٠العالي لعام  ً
والـذي یتـراوح مـا ، إذا ما قورن بالعدد الفعلي الحتیاج وزارة التربیة والتعلیم مـن معلمـین ومعلمـات 

فقــط % ٣.٥ مــا یقــارب أي أن احتیــاج ســوق العمــل یعــادل،  معلــم ومعلمــة ٧٥٠ إلــى ٥٥٠بــین 
% ٩٦.٥ذلـك الـذي یجعـل ، جامعاتنـا الفلـسطینیة فـي محافظـات غـزة من خریجي كلیات التربیـة ب

  .) وزارة التربیة والتعلیم ( ومصنفین تحت بند البطالة ، من الخریجین دون عمل 
كمـا أن أعــداد الطلبـة فــي كلیــات التربیـة فــي جامعاتنــا الفلـسطینیة بمحافظــات غــزة ال زال 

 ، ٢٠١٠-٢٠٠٩ ألـف طالـب وطالبـة لعــام ٢٠  مـا یقـاربفقـد تجـاوز عـددهم، فـي تزایـد مـستمر 
ومـــن هنـــا قامـــت هـــذه الدراســـة ، ) وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي ( أي أن المـــشكلة ال زالـــت قائمـــة 

  .توائم سوق العمل للتؤكد أنه كان األجدر بكلیات التربیة وضع خطط إستراتیجیة 
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  :      مشكلة الدراسة
امعي یعتبــر مــن االتجاهــات اإلداریــة التربویــة مــن الواضــح أن التخطــیط اإلســتراتیجي الجــ

الســیما عنــد ربطـة بــسوق العمــل الفلــسطیني ،  والتــي یــسعى للرقــي بالمؤسـسات التربویــة  ،الحدیثـة
ذلك والذي نأمل بأن ینـسجم نتـائج هـذا البحـث مـع تطلعـات جامعاتنـا الفلـسطینیة ، والقوى العاملة 

م فـــي الوصــول إلـــى أفـــضل النتـــائج للنهـــوض بمـــستقبلنا  وتوجهـــاته،ووزارة التربیــة والتعلـــیم العـــالي 
  .التعلیمي بما یتوافق مع طموحاتنا وآمالنا 

ما دور التخطیط " التالي  السؤال الرئیس فيفإن مشكلة الدراسة تتمحورًوعطفا عما سبق     
   "االستراتیجي الجامعي في تلبیة احتیاجات سوق العمل الفلسطیني من القوى العاملة ؟؟

  - :السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیةرع من فویت
  ؟بمحافظات غزة ما واقع التخطیط االستراتیجي بكلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة  - ١
ــــسطینیة لعملیــــات التخطــــیط  - ٢ ــــة التربیــــة بالجامعــــات الفل مــــا درجــــة ممارســــة عمــــادات كلی

 االستراتیجي من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیها ؟

 فـي مكونــات وعناصـر الخطــة اإلسـتراتیجیة فــي  المتــوافرةییر الجیـدة المعــامـا -٣
 غزة ؟بمحافظات الجامعات الفلسطینیة 

فــي متوســطات )  ≥ ٠.٠٥α(  هــل توجــد فــروض ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى  - ٤
تقدیر عینة الدراسة لممارسة عمادات كلیة التربیة لعملیات التخطـیط االسـتراتیجي تعـزى 

ــــمتغیــــراتلل ــــة العلمیــــة  ،)األقــــصى -اإلســــالمیة  –األزهــــر (الجامعــــة : "ة  التالی  ( الرتب
عـــضو (  المـــسمى الـــوظیفي  ،) أســـتاذ مـــشارك فمـــا فـــوق –أســـتاذ مـــساعد  – محاضـــر

 ١٠-٦ - ســـــنوات ٥-١ ( ســــنوات الخدمــــة،)  عمیــــد - رئــــیس قـــــسم -هیئــــة تــــدریس 
  ." ) سنة وما فوق١١ -سنوات 

ســـوق لتلبیـــة حاجـــات ) بكلیـــات التربیـــة(الجـــامعي جي  تطـــویر التخطـــیط االســـتراتی مـــا ســـبل-٥  
  ؟العمل الفلسطیني 
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  :فروض الدراسة 
بــین متوســطات )  ≥ ٠.٠٥α(فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة ال توجــد  - ١

ممارســــة عمــــادات كلیــــة التربیــــة لعملیــــات التخطــــیط درجــــات تقــــدیرات أفــــراد العینــــة حــــول 
  ) .ذكور، إناث( لمتغیر الجنس من وجهة نظرهم تعزياالستراتیجي

بــین متوســطات )  ≥ ٠.٠٥α(فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة ال توجــد  - ٢
ممارســــة عمــــادات كلیــــة التربیــــة لعملیــــات التخطــــیط درجــــات تقــــدیرات أفــــراد العینــــة حــــول 

أسـتاذ ، أتـاذ مـساعد ، محاضـر(لرتبة العلمیة  من وجهة نظرهم تعزي لمتغیر ااالستراتیجي
  ) .ارك فما فوقمش

بــین متوســطات )  ≥ ٠.٠٥α(فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة ال توجــد  - ٣
ممارســــة عمــــادات كلیــــة التربیــــة لعملیــــات التخطــــیط درجــــات تقــــدیرات أفــــراد العینــــة حــــول 

، ســـنوات ٥-١مـــن(عـــدد ســـنوات الخدمـــة  مـــن وجهـــة نظـــرهم تعـــزي لمتغیـــر االســـتراتیجي
  ) .وق سنة فما ف١١، سنوات ١٠-٦من

بــین متوســطات )  ≥ ٠.٠٥α(فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة ال توجــد  - ٤
ممارســــة عمــــادات كلیــــة التربیــــة لعملیــــات التخطــــیط درجــــات تقــــدیرات أفــــراد العینــــة حــــول 

، عـــضو هیئـــة تـــدریس ( مـــن وجهـــة نظـــرهم تعـــزي لمتغیـــر المـــسمى الـــوظیفي االســـتراتیجي
  ) .عمید ، رئیس قسم 

بــین متوســطات )  ≥ ٠.٠٥α(ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة فــروق ال توجــد  - ٥
ممارســــة عمــــادات كلیــــة التربیــــة لعملیــــات التخطــــیط درجــــات تقــــدیرات أفــــراد العینــــة حــــول 

ـــــر ااالســـــتراتیجي الجامعـــــة ، جامعـــــة األزهـــــر (لجامعـــــة  مـــــن وجهـــــة نظـــــرهم تعـــــزي لمتغی
  ) .جامعة األقصى، اإلسالمیة 
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  :أهداف الدراسة 
  -:الدراسة إلى هدفت 
  .التعرف إلى واقع التخطیط االستراتیجي بكلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة    - ١
الكــــشف عــــن درجــــة ممارســــة عمــــادات كلیــــات التربیــــة بالجامعــــات الفلــــسطینیة لعملیــــات  - ٢

 .التخطیط االستراتیجي 

مــــدى تــــوافر المعــــاییر الجیــــدة فــــي مكونــــات وعناصــــر الخطــــة الكــــشف عــــن  - ٣
 .غزة محافظات ي الجامعات الفلسطینیة باإلستراتیجیة ف

فـي )  ≥ ٠.٠٥α(فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى مـا إذا كـان هنـاك الكـشف ع - ٤
متوســــطات تقــــدي عینــــة الدراســــة لممارســــة عمــــادات كلیــــات التربیــــة لعملیــــات التخطــــیط 

 ، الخدمــــةســــنوات ، الرتبــــة العلمیــــة ، الجامعـــة ، الجــــنس ( االســـتراتیجي تعــــزى لمتغیــــر 
  ) .مسمى الوظیفيال

ــــة  تــــسهم فــــي تطــــویر التخ قــــد التــــيصــــیاغة بعــــض المقترحــــات - ٥ طــــیط االســــتراتیجي لتلبی
  .سوق العمل الفلسطیني حاجات 

  :أهمیة الدراسة
ثــم أهمیـــة االحتیاجـــات  التـــي ، تنبثــق أهمیـــة الدراســـة مــن أهمیـــة التخطـــیط اإلســـتراتیجي 

 أهمیـة تتمثـلو ، عي ویتنبـأ بنـسبة نجاحـهعلیم الجـامبشكل خاص لهیا من أهم ما یحدد مستقبل الت
  : في النقاط التالیة الدراسة

 محافظــاتبت الفلــسطینیة امعــاتفیــد المــسئولین عــن التخطــیط اإلســتراتیجي فــي الجقــد  - ١
  .غزة 

ــــد المــــسئولین عــــن التخطــــیط اإلســــتراتیجي فــــي قــــد  - ٢ ــــیم العــــالي فــــي تفی مؤســــسات التعل
 . فلسطین

 بـین التخطـیط اإلســتراتیجي وبـین سـوق العمــل تعتبـر هـذه الدراســة األولـى الـذي ربطــت - ٣
 .على حد علم الباحث والقوى العاملة في فلسطین 
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قـــــد تبـــــرز هــــــذه الدراســـــة مــــــدى اســـــتفادة أســــــاتذة الجامعـــــات فــــــي توظیـــــف التخطــــــیط  - ٤
 .اإلستراتیجي في اإلدارة الجامعیة 

یني  یتطلبهــا ســوق العمــل الفلــسط قــدقــد تفیــد هــذه الدراســة فــي إبــراز االحتیاجــات التــي - ٥
 .والقوى العاملة 

  .قد یستفید منها كلیة الدراسات العلیا المهتمین بالموضوع  - ٦
  :حدود الدراسة

  :تتحدد الدراسة بالحدود اآلتیة 
دور التخطیط اإلسـتراتیجي الجـامعي فـي تلبیـة احتیاجـات سـوق العمـل : حد موضوعيال - ١

 .الفلسطیني من القوى العاملة 
 . غزة  بمحافظاتامعات الفلسطینیةالجكلیات التربیة ب :الحد المؤسسي - ٢
  . غزة تربیة بالجامعات الفلسطینیة بمحافظاتساتذة كلیات الأ : الحد البشري - ٣
 .م ٢٠١١/ م ٢٠١٠ دراسي العام ال:حد زماني - ٤

  
  :مصطلحات الدراسة 

  :          ویمكن تحدیدها فیما یأتي
  :الدور •

،  وجهـات نظـر مـن یتناولونـه وذلـك بتعـدد  ، THE ROLE تتعـدد تعـاریف الـدور          
ُمــن ذلـــك بــرزت تعـــاریف نفـــسیة وُأخــرى اجتماعیـــة لهــذا المفهـــوم؛ فعلـــى ســبیل المثـــال یعـــرف 

تــصور لــسلوك یــرتبط بــشخص معــین وبــصفة مــن صــفاته "  الــدور بأنــه  sinfordســنفورد 
  ).١٠٦ :م١٩٨٤،مرعى وبلقیس"(الشخصیة

مجموعـة مـن "  وغیـرهم أن الـدور هـو  ، cotrel وكـوترل  Albortألبـورت "        ویعرفـه 
ــــــــا  ــــــــشرطیة المرتبطــــــــة داخلی ــــــــؤدي، ًاالســــــــتجابات ال ــــــــي ی   أو مجموعــــــــة مــــــــن األســــــــالیب الت

  ًطبقــــــــــــا لمعــــــــــــاییر  بهــــــــــــا الــــــــــــشخص المتوقــــــــــــع أو المطلــــــــــــوب منــــــــــــه فــــــــــــي موقــــــــــــف مــــــــــــا 
  ) .١١٦:م١٩٩١،الخراشي" . (محددة
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ق التخطـــیط النتـــاج المتوقـــع مـــن تطبیـــ: بأنـــه فـــي هـــذه الدراســـة  الـــدور الباحـــث ویعـــرف
اإلســـــتراتیجي الجـــــامعي فـــــي جامعاتنـــــا الفلـــــسطینیة بمحافظـــــات غـــــزة بمـــــا یتعلـــــق بفاعلیـــــة اإلدارة 

  .الجامعیة ویمكن قیاس ذلك من خالل االستبانه
  
  :التخطیط اإلستراتیجي *

ویــستخدم المــنهج العلمــي ،  تفكیــر إســتراتیجي مــنظم لــه مقوماتــه ومفاهیمــه و وتقنیاتــه الفعالــة هــو
ًوتحلیـــل بیئـــة المؤســـسة داخلیـــا وخارجیـــا ، تغیـــرات المـــستقبل الستـــشراف م لإلفـــادة مـــن الفـــرص ، ً

. ومواجهة التحدیات القائمة والمتوقعة بصورة تمكن من بنـاء إسـتراتیجیات قابلـة للتنفیـذ ، المتاحة 
  ) .١٧٠ :٢٠٠٢،حسین(

یات التربویــة مــنهج نظــامي یستــشرف آفــاق المــستقبل: التخطــیط اإلســتراتیجي بأنــه ) زاهــر(ویعــرف 
ــــة والممكنــــة  ویــــستعد لمواجهتهــــا بتــــشخیص اإلمكانیــــات المتاحــــة والمتوقعــــة وتــــصمیم ، والمحتمل

  ومتابعـــــــــــة هــــــــــــذا ، ٕواتخــــــــــــاذ قـــــــــــرارات عقالنیــــــــــــة بـــــــــــشأن تنفیــــــــــــذها ، اإلســـــــــــتراتیجیات البدیلـــــــــــة 
  ) .  ١١٣ :١٩٩٣،زاهر.(التنفیذ 

تـصور وتنبـؤ مـستقبلي ": بأنـه  في هـذه الدراسـة    التخطیط اإلستراتیجي  الباحثویعرف
دارة الجامعیـــة یرتكـــز علـــى خبـــرات الماضـــي وتجاربـــه فـــي اإل، یبنـــى علـــى أســـس علمیـــة ســـلیمة 

ونقـاط ضـعفها ، لتحدیـد نقـاط قواهـا وتعزیزهـا ( وذلـك لتحلیـل البیئـة الجامعیـة ، وینطلق من الواقـع
ووضــع كــل ذلــك فــي ) الفــرص المتاحــة والتحــدیات والتهدیــدات ( وبیئتهــا الخارجیــة ، )ومعالجتهــا 

  " .خدمة احتیاجات سوق العمل وتلبیته بما یتناسب مع القوى العاملة
 الــــسكان :لــــى فئتــــینإ وینقــــسمون ، ســــنة فــــأكثر١٥وهــــم الــــسكان فــــي األعمــــار  :القــــوى العاملــــة

  ).٦٤ :٢٠٠٣، الصرن .(ًنشطین اقتصادیاالغیر والسكان ) قوة العمل ( ًالنشطین اقتصادیا
 التخصـصات يأوالئـك النـاس ذو : ابأنهـفي هذه الدراسـة  ملة االعالقوى  الباحث عرفیو

 ، المختلفة والمستویات االقتصادیة المختلفـة والركیـزة الـذي ترتكـز علیهـا أسـواق العمـل واحتیاجاتـه
   .السیما خریجي كلیات التربیة بجامعاتنا الفلسطینیة بمحافظات غزة 
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  :تمهید 

، تعتبــر عملیــات التخطــیط مــن العملیــات األساســیة اإلداریــة الهامــة للمؤســسات التعلیمیــة 
داد وتنفیـذ ومتابعـة وتقـویم فإعـ، السیما في تحقیق أهدافها ورسالتها مـن خـالل عملیـات التخطـیط 

مجموعة من الخطط والبرامج واآللیات تحقق بدورها نتائج معینة وذلـك باسـتخدام إمكانیـات مادیـة 
وحیــــث أن الجامعــــة ال تــــستطیع أن تعــــیش ، وبــــشریة متــــوافرة فــــي الجامعــــات والمجتمــــع المحلــــي 

لخارجیـة فـإن مـن أهـم األمـور منفـردة وبعیـدة عـن البیئـة التـي تعمـل فیهـا سـواء البیئـة الداخلیـة أو ا
الدالــة علــى فعالیــة وظیفــة التخطــیط مــدى  قــدرة الجامعــة علــى التفاعــل والتكیــف مــع خــصائص 

والـذي یتوقـف علـى فعالیـة ذلـك ، المتغیرات البیئیة التـي تتعامـل معهـا بمـا یحقـق أهـدافها ورسـالتها
عـادة صـیاغة وتعریـف ولقد مر مفهوم التخطـیط منـذ أكثـر مـن عـشر سـنوات بمرحلـة إ، التخطیط 

ًمــستجیبا فــي ذلــك لتحــوالت عمیقــة اعتــرت میــدان العمــل ومفاهیمــه الرئیــسة خــالل التــسعینات بمــا 
یعني إعادة النظر في كثیر مما كان متداوال عقودا طویلة من األفكار حـول حـدود ذلـك التخطـیط 

لمفــاهیم والمحــددات وكــذلك إعــادة النظــر فــي طبیعــة مــا یــربط بینــه وبــین ا، وأبعــاده ودائــرة تــأثیره
          )١٣: ٢٠٠١، مدبولي. ( التعلیمیة والسیاسات األخرى من عالقات 

  

                            :ماهیة التخطیط اإلستراتیجي : ًأوال 

التخطــیط یحـــدد مـــسار العمــل ویعمـــل علـــى زیـــادة الكفــاءة والفاعلیـــة اإلداریـــة وهـــي "  إن 
،  الجامعـة بـصفته واجهـة اإلدارة الجامعیـة فـي جامعتـه ئیسرظیفة األولى واألساسیة في عمل الو

وال تتحقـق فعالیــة التخطــیط إال مــن خـالل قیــام مــدیر الجامعــة بوضـع إســتراتیجیة واضــحة المعــالم 
كمــا وأن علــى كــل بیئــة جامعیــة تنــشد ، ًلمجابهــة مواقــف مــستقبلیة وفقــا لرؤیــة جامعتــه ، محــددة 

 الجامعــات یمكــنهن االســتجابة لهــذا التغییـــر یــر وأن رؤســـاءتجدیــد أن تعتمــد علــى التغالتطــور وال
وفي نفس الوقت یمكنهم جمع البیانـات التـي توجـه مـستقبل الجامعـة وتطـویر الرؤیـة التـي یرغبـون 

  ". في أن تصل إلیها الجامعة مستقبال والتخطیط االستراتیجي إحدى وسائلهم في ذلك
www.moe.gov.on/moe/eduinfo/2/5 thissu/02.htm ( 29 / 3 / 1428) 

http://www.moe.gov.on/moe/eduinfo/2/5
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قد شاع استخدام التخطیط االستراتیجي على نطاق واسـع فـي المؤسـسات علـى اخـتالف أنواعهـا و
وأثبتت التجارب التطبیقیـة للتخطـیط االسـتراتیجي " وأنشطتها في الحقبة األخیرة من القرن العشرین

ت التــي ال تخطــط أن المؤســسات التــي تخطــط اســتراتیجیا تتفــوق فــي أدائهــا الكلــي علــى المؤســسا
بـأن اسـتخدام أســلوب ) " الجنـدي( ویــرى ، Wheelen & Hungewr, 1998 )( اسـتراتیجیا 

التخطیط االستراتیجي یمكن أن یكون بمثابة منهج فكري لالرتقاء بعمل تلـك المؤسـسات التعلیمیـة 
ة إلــى وثمـة قیمـة أساسـیة للتخطـیط االسـتراتیجي تتمثـل فــي قدرتـه علـى دفـع المؤسـسات التعلیمیـ، 

أو ابتكـــار طـــرق حدیثـــة لمواجهـــة ، إعـــادة النظـــر ومعـــاودة التركیـــز فـــي وســـائل تحقیـــق أغراضـــها
  ) .١٤٧:٢٠٠٢، ديالجن". (مشكالتها

كمــا أن النقــد الموجــه إلــى نمــاذج التخطــیط التقلیدیــة خــالل العقــدین الماضــیین أدى إلــى 
 تطـــویر الخطـــة وتطبیـــق وهـــذا بـــدوره عـــزز عملیـــة، تطـــویر التخطـــیط االســـتراتیجي وطـــرق اإلدارة

  ).٤٣٠: ٢٠٠٥، غنیمة( ". اإلستراتیجیة

  :تعریف التخطیط اإلستراتیجي 

  عملیــــــــــة اتخــــــــــاذ القــــــــــرارات فیمــــــــــا: "التخطــــــــــیط االســــــــــتراتیجي بأنــــــــــه) غطــــــــــاس (یــــــــــرى
  "واســتخدام المــوارد وتطبیــق الــسیاسات مــن أجــل تحقیــق هــذه األهــداف،  یتعلــق بأهــداف المؤســسة

  . )٥: ت.د، غطاس( 

ركـــز علـــى اتخـــاذ القـــرارات واســـتغالل المـــوارد وكـــذلك ) غطـــاس( ق نالحـــظ أن وممـــا ســـب
  .على السیاسات

التحلیـــل المـــنظم للمؤســـسة التعلیمیـــة وبیئتهـــا وتكـــوین مجموعـــة مـــن ): " دافیـــز( ویعرفـــه 
األهــــداف اإلســــتراتیجیة األساســــیة لمــــساعدة المؤســــسة علــــى تحقیــــق رؤیتهــــا فــــي ضــــوء قیمتهـــــا 

  ).١٧٠: ٢٠٠٢، نحسی( ".ومواردها المتاحة

عملیــــة اإلقــــرار علــــى تحلیــــل رســــالة المنظمــــة وأهــــدافها العامــــة : "بأنــــه) جــــواد( ویعرفــــه 
ولغـرض بنـاء الخطـط اإلسـتراتیجیة ینبغـي علـى المـدراء ، واستراتیجیاتها والتوزیـع األساسـي للمـوارد

ص البیئیـة اعتماد المدخل المنظم الواسع والعریض مما یـساعدهم علـى التعامـل وبفاعلیـة مـع الفـر
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، جـــواد".( المتاحـــة وتجنـــب التهدیـــدات فـــي ضـــوء اســـتعدادات المنظمـــة لمؤشـــرات القـــوة والـــضعف
١٨٧: ٢٠٠٠.(  

ــــــة اتخــــــاذ قــــــرارات ووضــــــع أهــــــداف " یعــــــرف التخطــــــیط االســــــتراتیجي بأنــــــه كمــــــا و عملی
  )٢٣٨ :٢٠٠١غنیم ، " .( واستراتیجیات وبرامج زمنیة مستقبلیة وتنفیذها ومتابعتها

 بأنه األسلوب العلمي الذي تلجأ إلیـه اإلدارة فـي رصـد وتوظیـف المـوارد المتاحـة )خطاب(ه ویعرف
ًوادارتها وصوال إلى األهداف المنشودة   ) .٤: ١٩٨٩خطاب، . (ٕ

، وهــــــي Strategyویتــــــرابط مفهــــــوم التخطــــــیط االســــــتراتیجي مــــــع مفهــــــوم اإلســــــتراتیجیة 
  ة، وتحقیـــــق أفـــــضل النتـــــائج مـــــن األســـــلوب الـــــذي تختـــــاره اإلدارة لالســـــتفادة مـــــن المـــــوارد المتاحـــــ

ـــــضعف التـــــي تعـــــاني  ـــــى نقـــــاط ال   خـــــالل اســـــتفادة المؤســـــسات مـــــن نقـــــاط القـــــوة بهـــــا والتغلـــــب عل
  ).١٢٠ :٢٠٠٠السلمي، (منها 

العملیة التي یتم بواسطتها تصور " أن التخطیط االستراتیجي هو ) الصرن( ویرى 
ل الضروریة لتحقیق هذا المستقبوتخیل مستقبل المنظمة، وعملیة تطویر اإلجراءات والعملیات 

  )٢٩٩: ٢٠٠٢الصرن، ( .
وفــي ضــوء مــا ســبق یــرى الباحــث أن عملیــة التخطــیط االســتراتیجي ترتكــز علــى ثــالث  

تــصور مــسبق لألهــداف المــراد : ً ومتكاملــة وهــي أوالةمحــاور هامــة متسلــسلة ومترابطــة ومتداخلــ
یــد العملیــات واإلجــراءات والفعالیــات تحد: ًوثانیــا ، ٕتحقیقهــا وفــق واقــع واضــح وامكانیــات متاحــة 

متابعــة وتقیــیم : ًوثالثــا ، ًالتــي مــن خاللهــا ســیتم التنفیــذ والعمــل ســعیا لتحقیــق األهــداف المرجــوة 
  .مدى تحقق األهداف ودرجة تحققها ونجاحها 
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  :مراحل ظهور وتطور التخطیط االستراتیجي / ًثانیا 
ً لمـن األمـور المـستحدثة خــصوصا لیاتــهآ ضـمن قـد یكـون اسـتخدام التخطــیط االسـتراتیجي والعمـل

، فـــي الـــوطن العربـــي وكافـــة منظماتـــه ومؤســـساته التعلیمیـــة منهـــا أو االقتـــصادیة الربحیـــة البحتـــة 
ولكــن ذلــك ال یعنــي أن التخطــیط االســتراتیجي ولیــد هــذه العــصور الســیما أن اســتخدام التخطــیط 

كان اإلسـالم فیهـا هـو سـید الحـضارات ورائـد ًاالستراتیجي قد مورس فعلیا على مدار األزمنة التي 
  .اإلدارات في جمیع المجاالت 

  التخطیط االستراتیجي في اإلسالم 
لم یكن التخطیط االستراتیجي ولید الحضارة الحدیثة كما یتصور البعض، فالتخطیط   

معلم بارز، ووسیلة أساسیة ، ومرتكز انطلقت من خالله حضارة اإلسالم ودعوته،  وتجلت 
مق معانیة سنة الحبیب المصطفي وسیرته، وأرشدت العدید من آیات القرآن الكریم إلى بأع

ِوَأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل" [أهمیته، فقال تعالي  ْ َ ِ ِ َِ ِ ْ ِْ ٍَ ُ ََُّ ْ َ ُْ َْ َْ َ ، وفي } ٦٠:األنفال{ ] ُّ
عمل والتخطیط واالستعداد لمواجهة هذه اآلیة الكریمة دعوة للقیادة اإلداریة التربویة اإلسالمیة بال

أمر مستقبلي قد یحدث لدار اإلسالم وأمنه، والقوة هنا تفهم بمفهوم العصر بالقوة البدنیة، وبناء 
الرجال األشداء األقویاء في إیمانهم وأبدانهم، كذلك قوة السالح بكافة أنواعه، وذلك كله إلرهاب 

سلمین على المدى الطویل حتى تحمي دولة  عدو اهللا وأعداء اإلنسانیة، وحمایة  أمن الم
  ) ٢٤٧ : ٢٠٠١: عبیدات(اإلسالم 
ْجعلنا منكم ٍ لكل [ومن اآلیات التي أعطیت قاعدة مهمة للتخطیط الناجح، قوله تعالي    ُ ْ ِ َ ْ َ َ

ًشرعة ومنهاجا  ََ َْ ِ ً ْ ً، أي سبیال وسنة وطریقا سهال واضحا إلى المقاصد اإلسالمیة }٤٨:المائدة{] ِ ً
  ) ٥٢٤: نيالصابو(

یدة ، منها الحدیث الذي دوقد برز مفهوم التخطیط االستراتیجي أیضا في أحادیث ع  
أخرجه البخاري بسنده عن المسور بن خزمة، ومروان بن الحكم رضي اهللا عنهما ، قال رسول 

ثم قال والذي نفسي بیده ال یسألوني خطة یعظمون فیها .... ” :اهللا صلي اهللا علیه وسلم 
.. " ، فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتیة...  إال أعطیتهم إیاهاحرمات اهللا



 -١٥-

ولئن تدع أبناءك أغنیة خیر من : " ، وقوله صلي اهللا علیه وسلم ألبي بكر)٩٧٥: البخاري( 
  ).٤٣٥: مسلم "(أن تدعهم فقراء یتكففون الناس

سول القائد تمثلت في حادثة من األمثلة التي تعكس القدرة الفائقة للتخطیط لدى الر  
   -: الهجرة، وهو ما یمكن بیانه من خالل النقاط اآلتیة

أسند النبي أمر المبیت في فراشه إلى على بن أبي طالب حیث أعطاه بردته لیتسحي بها  -أ
  . كما كان النبي صلي اهللا علیه وسلم یفعل ذلك

قدرته في مواجهة الخطوب، استخدامه اإلحصاء لعدد جنوده مما یجعله على بینه من  - ب
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : ومن ثم العمل لتوفیر األمان ألتباعه، عن حذیفة قال

فقلنا یا رسول اهللا ، أتخاف علینا ونحن ما بین : أحصوا لي كم یلفظ اإلسالم، قال:" فقال
فابتلینا ، حتى جعل الرجل : ال، ق"  تبتلوا أنإنكم ال تدرون لعلكم : " الستمائة والسبعمائة، قال

 ) ٢١٢: ٢٠٠٦الدجني، . (  "ًمنا ال یصلي إال سرا
ومما سبق نالحظ أن ضمان نجاح أي نوع من أنواع التخطیط یعتمد على كم المعلومات 

 .وذلك ما فعله الرسول صلوات ربي وسالمه علیه ، المتوفر ونسبة صحته ودقته 
یه وسلم في التخطیط االستراتیجي للحرب یوم فتح برزت مهارة النبي صلي اهللا علوكما  -

مكة، حیث وزع الرسول صلي اهللا علیه وسلم قادة جیشه لكي یدخلوا كل من الجهة التي 
 : حددت له 

  . سعد بن عبادة وابنه یدخالن بقواتهما من جهتها الغربیة - ١
رایة الزبیر بن العوام یقود خیل المهاجرین واألنصار، حیث الحجون لكي یغرز  - ٢

 . المسلمین هناك
خالد بن الولید یدخل مكة، حیث تجمع مقاتلوا قریش وحلفاؤهم وأحابیشهم لمنع القوات  - ٣

اإلسالمیة من اجتیاز مكة، وقد كان لجیوش المسلمین دخول الفاتحین بسهولة بالغة 
 ) ٨٩: ١٩٨٦الضحیان، (
 اإلسالم بل أنه ُنستطیع أن نصل بالنهایة إلى أن التخطیط االستراتیجي قد شرع منو

  . ًحث على تنمیة آلیات استخدامه وتطویرها بما یعود نفعا على المسلم والمسلمین 
ــــالتخطیط     ًلعــــل أیــــضا الخــــوض فــــي مجــــال التخطــــیط طویــــل المــــدى ومفهومــــة وعالقتــــه ب

  .راتیجي عبر عقود هذا القرنًاالستراتیجي یظهر لنا صورا من صور تطور التخطیط االست
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  : لمدى والتخطیط االستراتیجي التخطیط طویل ا
ضح بین مفهوم احتى نهایة عقد الستینیات من هذا القرن لم یكن هناك تمییز و  

والتخطیط االستراتیجي )  Long – Range Planning( التخطیط الطویل المدى 
)Strategic Planning( ولوضع حدود فاصلة بین هذین المفهومین، فإن من المفید أن ،

  : طیط  االستراتیجي یقوم على أربعة عناصر مهمة وهينذكر أن التخ
أي أنها عملیة منظمة لتحدید الفرص والمخاطر  : المستقبلیة في اتخاذ القرارات  - أ

المستقبلیة ، والتي من خالل امتزاجها مع المعلومات ذات العالقة تعطي المنظمة 
خاطر، وبذلك فإن هذا األرضیة المالئمة التخاذ القرارات المتعلقة باستكشاف وتجنب الم

  . العنصر یمثل تحدید األهداف المستقبلیة وكیفیة تحقیقها
فالتخطیط االستراتیجي هو العملیة التي تتضمن التحدید المسبق ألنواع : العملیة  -  ب

ًالجهود التنظیمیة المطلوبة، متى یتم اتخاذها، ومن یقوم بها، والعملیة مستمرة نظرا 
 .. الداخلیة والخارجیة للتغیرات المستمرة في البیئة 

فالتخطیط االستراتیجي هو اتجاه وطریقة في الحیاة، وثقافة واقتناع ینبغي : الفلسفة   - ج
 . توفره لدي القائمین علیه

والتخطیط االستراتیجي یربط ثالثة أنواع من الخطط مع بعضها وهي الخطط : الهیكلیة  -  د
 أو البرامج قصیرة المدى اإلستراتیجیة ،والخطط أو البرامج متوسطة المدى، والخطط

وهذا یتطلب إیجاد عالقة هیكلیة تربط األنواع الثالث، وهذه الهیكلیة تساعد اإلدارة 
. العلیا على تحویل خططها الرئیسة إلى قرارات محددة باتجاه تحقیق األهداف النهائیة 

 )١٢٦ - ١٢٥: ١٩٩٥حمامي ، الشیخ ، ( 
 سنوات ویهدف إلى عملیة تغییر ععن سب أن التخطیط الذي تزید مدته )غنام(ذكرتو 

تربوي في كافة أبعاد النظام التربوي بما في ذلك الهیكلیة التعلیمیة واإلداریة وغیرها،وهو یعمل 
ة،وخطط مستقبلیة لتحقیق ، واالتجاهات التربویة المستقبلی)تنبؤ(ت المستقبلیة المؤشرابموجب 

  .)١: ٢٠٠٦م،اغن. (ذلك
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ط طویل المدى والتخطیط االستراتیجي یتشابهان باألبعاد  أن التخطیتبینومما سبق 
ومن جانب آخر نالحظ أنهما ، التربویة من خطط مستقبلیة وتنفیذ للخطط هذا من جانب

  .  یختلفان في الهیكلیة اإلداریة والفلسفة العلمیة لكل منهما 
 -: الي وللتمیز بین كل من التخطیط الطویل المدى والتخطیط االستراتیجي نورد الت

  ).١٢٦: ١٩٩٥حمامي، الشیخ ، (
التخطیط طویل المدى یفترض أن االتجاهات المستقبلیة هي عبارة عن امتداد للوضع  - ١

السابق ، كما أن اإلدارة العلیا في هذا النوع من التخطیط تفترض بأن األداء المستقبلي 
ًك غالبا ما تضع أهدافا متفاسیكون أفضل من األداء في الماضي، ولذل   . ئلةً

 مـن الماضــي أفـضلًأمـا فـي التخطــیط االسـتراتیجي فـال یفــرض أن یكـون المـستقبل دائمــا 
 هــي تحلیــل الخیــارات المتاحــة للمنظمــة، وهــذا مــا األولــيأو امتــداد لــه ، وعلیــه فــالخطوة 

 والمجــاالت التــي یمكــن مــن خاللهــا عمــل والفــرصیتطلــب تحدیــد االتجاهــات والمخــاطر، 
ٕمـة، تـساعد فـي تغییـر االتجاهـات الـسابقة واحـداث تطـورات فـي اختراقات أو ابتكـارات مه

أداء المؤســـسة المـــستقبلي، وهـــذا یتطلـــب تغییـــرات أساســـیة فـــي األهـــداف واالســـتراتیجیات 
  . واألسالیب

یعتمد التخطیط طویل المدى على حقائق في شـكل أرقـام وبیانـات  محـددة بـزمن محـدد،  - ٢
 لهـا وجوانـب فلـسفیة تعكـس إیمـان اإلدارة في حین یعتمد التخطیط االستراتیجي على قیم
  . بأهداف تضع إمكانیات وجهودها للتمسك بها

فــــي التخطــــیط طویــــل المــــدى یكــــون التركیــــز علــــى مرحلــــة اإلعــــداد والتنفیــــذ، بینمــــا فــــي  - ٣
 ) ٣٤: ١٩٨٧الشرقاوي، (التخطیط االستراتیجي على مرحلة التفكیر والتكوین 

 ســـنوات تـــصل فـــي مـــداها إلـــى ٥أطـــول مـــن التخطـــیط طویـــل المـــدى یعـــالج فتـــرة زمنیـــة  - ٤
ًعشرین عاما، ویبني على أسالیب التنبؤ لتحقیق األهـداف السـیما األهـداف ذات الـصفة 
الشمولیة، أما التخطیط االستراتیجي فیبنـي علـى التحلیـل البیئـي ویعـالج األهـداف العامـة 

   . ) ٨: ٢٠٠٥األغا، (  سنوات ٥-٣في مدة ما بین 
  بق أن أهم ما یمیز بین التخطیط طویل المدى والتخطیط االستراتیجيویالحظ الباحث مما س
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ًهــو أن المــستقبل فــي التخطــیط االســتراتیجي غالبــا مــا یفتــرض بأنــة أفــضل مــن الماضــي 
كــذلك التخطــیط طویــل المــدى یعتمــد علــى ، وهــذا مــا لــیس بالــضرورة فــي التخطــیط طویــل المــدى 

ـــذلك الجانـــب الفلـــسفي أرقـــام وبیانـــات بینمـــا التخطـــیط االســـتراتیجي یـــ كمـــا وأن التخطـــیط ، ضیف ل
االســـتراتیجي یقـــدم التفكیـــر علـــى أي شـــيء بینمـــا التخطـــیط طویـــل المـــدى یقـــدم عملیـــات اإلعـــداد 

  .والتنفیذ 
ًوترتبط أنواع التخطیط بصفة عامة بالتخطیط االستراتیجي بعالقات متعددة تبعا 

على أن التخطیط ) ١(كل التالي رقم لألهداف ، وللمدى الزمني،وللبعد الوظیفي، ویدلل الش
  )١٢٢:٢٠٠٣،العبد: (االستراتیجي یبقي هو أحد أنواع التخطیط طویل المدى 

  )١(شكل رقم 
  المدى الزمني للخطة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٢٢:٢٠٠٣،العبد( 
  

 التخطیط االستراتیجي

 تخطیط تشغیل

 التخطیط التكتیكي

 تخطیط تشغیل
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  :أن للتخطیط طویل المدى مزایا وسلبیات وقد أشار إلیها على النحو التالي ) غنام(ویرى 
  : التخطیط طویل المدى مزایا   * 
  :  ومن ممیزات التخطیط طویل المدى -١

ٕتسمح مدتـه بقـدر أكبـر مـن حریـة الحركـة واحـداث قـدر أكبـر مـن التغیـرات الجذریـة التـي 
 . قد تصطدم بمعارضة شدیدة في التخطیط قصیر األجل

تتیح هذه المدة وضع أهداف بعیدة توضـح الغایـات األساسـیة للمجتمـع، وتحدیـد هـذه  - ٢
 . هداف یمكن من وضع االستراتیجیات األساسیة المالئمة للوصول إلیهااأل

وفي التخطیط طویل المدى یمكن عالج المشاكل المتوقعـة قبـل أن یـستفحل ضـررها  - ٣
 . ووضع االستراتیجیات لحلها

  : سلبیات التخطیط طویل المدىه منأنًأیضا ) غنام(ویرى   و*
ً، فـضال عـن عـدم وضـوح الرؤیـا وخاصـة فـي  أن المشكالت الیومیة تقل أهمیتها فیـه-١

عصر یتسم بسرعة التطـور العلمـي والتكنولـوجي، ومـا یـنجم عنـه مـن تغیـرات عمیقـة فـي 
  . النواحي االقتصادیة واالجتماعیة 

 یتطلـــب التخطـــیط طـــول المـــدى كـــوادر متخصـــصة ومهـــارات عالیـــة الكفـــاءة تتـــولي -٢
 . اإلشراف علیه

اسیة واالقتــصادیة واالجتماعیـة التـي قــد تعمـل علــى حـدوث الكثیـر مــن األحـداث الـسی-٣
 ) .٢:٢٠٠٦،غنام (تغییر المسار ومن ثم الحاجة إلى تغییر في الخطط  

 :اإلدارة اإلستراتیجیة والتخطیط االستراتیجي  * 
ًشهد العقـد األخیـر مـن القـرن العـشرین ، تـسارعا ودینامیكیـة فـي المتغیـرات البیئیـة سـواء علـى 

یــا أو فــي الــسیاسة واالقتــصاد والتعلــیم ، وبــرز مفهــوم المنافــسة بــین المؤســسات صــعید التكنولوج

  . الحاضنة لهذه المجاالت

ـــــــي حیـــــــاة  ـــــــا القـــــــول أن للتخطـــــــیط االســـــــتراتیجي واإلدارة اإلســـــــتراتیجیة دورا حیویـــــــا ف ًویمكنن ً
د المنظمات، كونها تسهم بدور فاعل في وضـع التـصورات والـرؤى ورسـم معـالم المـستقبل، ولتحدیـ
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العالقــة بــین التخطــیط االســتراتیجي واإلدارة اإلســتراتیجیة نــستعرض تعریفــات الكتــب ورواد اإلدارة 

   -:اإلستراتیجیة حیث عرفها كل من 

عملیـــة مـــستمرة غیـــر منتهیـــة تهـــدف إلـــى الحفـــاظ علـــى المؤســـسة ككـــل : " بأنهـــا )العـــارف(* 

  ". رات البیئیة المحیطةعلى نحو مالئم، من أجل تعزیز قدرتها على التعامل مع المتغی

ویتطرق هذا التعریـف إلـى جانـب مهـم لـإلدارة وهـو الرقابـة والمتابعـة والتطـویر المـستمر الـذي 

ـــأتي نتاجـــا لعملیـــات التقـــویم وفقـــا لرؤیـــة واضـــحة وقـــدرة فائقـــة لـــإلدارة العلیـــا علـــى التكیـــف مـــع  ًی ً
ًها كبیــرا بــین مفهـــومي متغیــرات البیئــة المحیطــة، وهــذا یعطــي إشــارة واضـــحة إلــى أن هنــاك تــشاب ً

التخطـــیط االســـتراتیجي واإلدارة اإلســـتراتیجیة فیمـــا یتعلـــق بـــالمحتوى، حیـــث كالهمـــا یـــشتمل علـــى 
ًإعداد اإلستراتیجیة وتطبیقها وتقییمها، ولكن االخـتالف فـي تبـاین االسـتخدام لكـال المفهـومین بـین 

   .)٦: ٢٠٠١،العارف (المنظمات والشركات 

مجموعــــة التــــصرفات والقــــرارات التــــي تعمــــل علــــى إیجــــاد  " -:نهــــا بأ) Glueck(ویعرفهــــا * 

  ). (Glueck, 1989: P: 6 "استراتیجیات فعالة لتحقیق أهداف المنشأة

صــیاغة وتطبیــق وتقــویم التــصرفات واألعمــال التــي مــن شــأنها : "  بأنهــا ) David(ویعرفهــا 

  .  ) (David , 1987, p:4 تمكین المنشأة من وضع أهدافها موضع التنفیذ

مجموعـــــة القـــــرارات والتـــــصرفات الخاصـــــة بتكـــــوین وتنفیـــــذ " -: فیعرفهـــــا بأنهـــــا ) خلیـــــل(أمـــــا 

  ) .٤٠: ١٩٩٥خلیل، ( االستراتیجیات المصممة إلنجاز أهداف المنظمة
الخطــة الموجــودة المتفاعلــة والــشاملة التــي " -: بأنهــا ) Jauch, clueck(وعرفهــا كــل مــن 

وقـــــد صـــــممت لـــــضمان تحقیـــــق األهـــــداف . ة بتحـــــدیات البیئـــــةتــــربط المزایـــــا اإلســـــتراتیجیة للـــــشرك

  . ) Jauch, clueck, 1988, P:11( األساسیة للمنظمة من خالل المالئم للمنظمة

  لتعریـف مجـال اإلدارة اإلسـتراتیجیةمـا یلـي اسـتخالص نـستطیعوفي ضوء التعریفات الـسابقة 

اتخــاذ مجموعــة مــن القــرارات مجــال مــن مجــاالت الدراســة فــي علــم اإلدارة یخــتص هــذا المجــال ب:

تتعلـق هـذه  و والتصرفات الرئیسیة ذات التأثیر الجوهري على مستقبل المنـشأة فـي األجـل الطویـل
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االســـتراتیجیات ) أو رقابـــة(وتقــویم ) أو تطبیـــق( وتنفیــذ ) أو إعـــداد( القــرارات والتـــصرفات بتكــوین 

 . الالزمة إلنجاز أهداف المنشأة 

ق بـین اإلدارة اإلسـتراتیجیة والتخطـیط االسـتراتیجي و الفـرأهـم مـن  أنً أیـضاویرى الباحث

  . یتحدد في ضوء معرفة مكونات عملیة اإلدارة اإلستراتیجیةذلك الذي 

ـــأن مكونـــات اإلدارة اإلســـتراتیجیة تتكـــون مـــن مـــرحلتین متمیـــزتین ) المرســـي( وقـــد أشـــار ب

ـــة تنفیـــذ اإلســـتراتیجیةمرحلـــة إعـــداد اإلســـتراتیجیة ، وم: ومتـــرابطتین فـــي ذات الوقـــت وهمـــا  ، رحل

ق التخطــیط االسـتراتیجي یحــاول الوصــول إلــى قــرارات محــددة یــرفســتراتیجیة فــإن وخـالل إعــداد اإل

ك منـه المـرور بمجموعـة مـن المراحـل الفرعیـة لـبشأن التوجهات اإلستراتیجیة المستقبلیة ویستلزم ذ

، والتحلیــــل البیئــــي الــــداخلي، تحدیــــد رســــالة المنظمــــة وأهــــدافها الرئیــــسة : التابعــــة والتــــي تــــشمل 

والخـــارجي بغـــرض الوقـــوف علـــى الفـــرص والتهدیـــدات ونـــواحي القـــوة والـــضعف، وتنمیـــة البـــدائل 

  . األنسب في ضوء اإلمكانات المتاحةاإلستراتیجیة ثم تقییم هذه البدائل واختیار 

 تطبیـــق ًأمـــا فـــي خـــالل مرحلـــة تنفیـــذ اإلســـتراتیجیة فـــإن ذلـــك یتطلـــب تنظیمـــا یعمـــل علـــى

 قــادرة علــى اتخــاذ قــرارات إســتراتیجیة تتكیــف مــع ةة، وقیــادات إداریــ مــوارد بــشری وفــقإلســتراتیجیةا

  )٩٥ : ٢٠٠٣المرسي، . ( كل الظروف مما یجسد اإلدارة اإلستراتیجیة 

 أن التخطــیط االســتراتیجي هــو أحــد مراحــل اإلدارة اإلســتراتیجیة، واإلدارة والجــدیر بالــذكر

ر للتخطیط االستراتیجي، وهذا الـرأي یؤیـد مـا ذهـب إلیـه بعـض الكتـاب اإلستراتیجیة هي ثمرة تطو

مــن أحــد التخطــیط اإلســتراتیجیة بعینهــا، وذلــك ألن اإلدارة اإلســتراتیجیة تعنــي أیــضا إدارة التغییــر 

ــــــة أیــــــضا، كمــــــا أنــــــه یعتبــــــر أن اإلدارة  ــــــة وادارة المــــــوارد والبیئ ًالتنظیمــــــي وادارة الثقافــــــة التنظیمی ٕ ٕ
تم بالحاضــر والمــستقبل، وحیــث إنهــا نظــرة داخلیــة للخــارج، ونظــرة تحلیــل لحاضــر اإلســتراتیجیة تهــ

  )١٢٣ : ٢٠٠٠یاسین ،  ( .المنظمة من منظور مستقبلي
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فـي تناولـه لمراحـل تطـور اإلدارة اإلسـتراتیجیة والتـي بـرز ) مرسـي(كما یؤید ما ذهب إلیه 

 شـــــكل رقـــــم كل التـــــالي الـــــشمـــــا یـــــدلل علیـــــةفیهـــــا التخطـــــیط اإلســـــتراتیجي ضـــــمن هـــــذه المراحـــــل 

  )٢٧: ٢٠٠٣مرسي ، :()٢(

  
  مراحل تطور اإلدارة اإلستراتیجیة) ٢(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٧:٢٠٠٣، مرسي( 
  

 -  وهو من اختصاص اإلدارة العلیا–ویتضح من الشكل السابق أن وضع السیاسات 
الستراتیجیات یأتي في المرحلة األولي والتي یجتمع بناء علیها فریق لتخطیط األهداف وتصمیم ا

بناء على المعلومات المتوفرة لدیهم، ثم تطویر هذه السیاسات واالستراتیجیات إلى خطط 
إستراتیجیة تتبناها اإلدارة العلیا وتعمل على تطبیقها في إطار المرحلة الرابعة وهي اإلدارة 

١ .
لة رحم

صنع 
 السیاسیة

٢ .  
مرحلة 
السیاسة 
 والتخطیط

٣ .  
المرحلة 
األولي 
لتصمیم 

 االستراتیجیة

٤ .  
مرحلة 
اإلدارة 

 االستراتیجیة 

مراحل 
  التطور

  الزمن 
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یجیة بكافة  یوضح نموذج اإلدارة اإلسترات) "٣(شكل رقم  " ولعل الشكل التالياإلستراتیجیة، 
  . مراحلها

  نموذج اإلدارة اإلستراتیجیة) ٣(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧:٢٠٠٥،الفرا ( 

  
  
  
  
  
  
  
  

 خلیة البیئة الدا

  
  
  
  
  
  
  
  

  البیئة
 الخارجیة

 صیاغة اإلستراتیجیة

  الرؤیا

  الرسالة 

  الغایات

  االستراتیجیة 

  السیاسات

  اإلستراتیجیةتطبیق 

  األھداف

  الخطط 

  البرامج

  النظم 

  القوانین والقواعد 

 التقییم والرقابة 
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ونالحظ من الشكل السابق أن أهم ما یحكم نجاح اإلدارة اإلستراتیجیة تحقیق أهدافها 

ظ أن لكل من البیئة كما نالح، وطرق تقییمها ،والرقابة علیها ،وتطبیقها ،هو مدى صیاغتها 
الداخلیة والخارجیة أثر واضح في نجاح أو فشل هذه اإلستراتیجیة السیما في وجود عوامل 

  .  مشتركة بین البیئتین وموضوع اإلستراتیجیة 
  :خصائص و مزایا التخطیط االستراتیجي 

، ال شك أن التخطیط االستراتیجي كغیرة من أنواع التخطـیط الـذي لـه خـصائص وممیـزات 
ولعــل التخطــیط االســتراتیجي یتمیــز عــن غیــره مــن األنظمــة أو العملیــات اإلداریــة األخــرى ببرامجــه 

ذلك الذي ینعكس على مدى إدراك الممارسین لعملیة التخطـیط لتلـك الخـصائص ، وخططه ونظمه 
ومن المؤكد أن المختصین في هذا المجـال لـم یغفلـوا ، وعدم إغفالها في مراحل العملیة التخطیطیة 

ًفكــان لهــم جانبــا بــارزا فــي تحدیــد أهــم الخــصائص والممیــزات الــذي ، عــن الحــدیث فــي هــذا الجانــب  ً
ًجعلت من التخطیط االستراتیجي تخطیطا متمیزا عن غیره من أنواع التخطیط  ً .  

ــرى كیلــر   أن هنــاك ســتة مظــاهر یتــسم بهــا التخطــیط االســتراتیجي فــي ) Gkeller( ی
  )١٥٨ -١٥٧: ٢٠٠٢، يالجند(  :المجال التعلیمي وهي

أن صنع القرار التعلیمي االسـتراتیجي یعنـي القـدرة علـى بقـاء المنظمـة  وقادتهـا فـي حالـة نـشاط  .١
  .دائم وغیر سلبیین فیما یتعلق بمواقعهم أو مراكزهم

أن التخطـــیط التعلیمـــي االســـتراتیجي یرمـــي إلـــى مزیـــد مـــن التقـــدم والتطـــور ویركـــز علـــى اإلبقـــاء  .٢
 .اسب مع البیئة المتغیرةبالمنظمة في حالة تتن

وتــدرك أن المؤســسات التعلیمیــة تتــأثر بظــروف الــسوق ، اإلســتراتیجیة األكادیمیــة تكــون تنافــسیة .٣
 .االقتصادي والتنافس القوي المتزاید

أن التخطــیط اإلســـتراتیجي ال یركــز اهتمامـــه علـــى الخطــط الموثقـــة والتحلیــل والتنبـــؤ واألهـــداف  .٤
 .جل اهتمامهولكنه یولي عملیة صنع القرارات 
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عملیــة صـــناعة القــرار التعلیمـــي اإلســـتراتیجي تمثــل خلیطـــا مـــن التحلیــل المنطقـــي واالقتـــصادي  .٥
ومــن ثــم فهــو عملیــة علــى درجــة فائقــة مــن التعــاون ، والحنكــة الــسیاسیة والتفــسیر الــسیكولوجي

 .والمشاركة

 آخــر وكمــا التخطــیط التعلیمــي اإلســتراتیجي یــضع مــستقبل المنظمــة التعلیمیــة فــوق أي اعتبــار .٦
التخطـیط اإلسـتراتیجي هـو عملیـة یـستطیع األعـضاء " أن ) بیفر وجود ونوالن( أوضح كل من 

الموجهــون لتنظــیم مــا بموجبهــا أن یــضعوا تــصورا لمــستقبل هــذا التنظــیم وأن یــضعوا اإلجــراءات 
 ". والعملیات الالزمة لتحقیق ذلك في المستقبل

  :اتیجي هيأن ممیزات التخطیط االستر) العویسي( ویرى 
ــئ الظــروف المناســبة لدراســة نقــاط القــوة والــضعف فــي جمیــع مجــاالت العملیــة التخطیطیــة  .١ یهی

المنــاخ ، المنفـذون للعمـل التربـوي داخـل الجامعـة ، مثـل میزانیـة الجامعـة ، وعناصـرها بالجمعـة 
  .التنظیمي 

قـع الـذي سـتقام علیـه یساعد على دراسة العوامـل االجتماعیـة واالقتـصادیة والبیئیـة والثقافیـة للمو .٢
 .المؤسسة التعلیمیة ومدى قربها من التجمعات السكنیة وقربها من مؤسسات المجتمع األخرى

یسهم في دراسة االتجاهـات التـي یتوقـع أن یكـون لهـا تـأثیر مباشـر فـي تنفیـذ إسـتراتیجیة الخطـة  .٣
 .الجامعة 

 .یسهم في تحسین وضع الجامعة باستمرار ویعمل على تطورها .٤

 .ي زیادة نسبة نجاح الجامعة في القیام بعملها مستقبالیساعد ف .٥

یعمـــل علـــى توثیـــق الـــروابط الثقافیـــة والعلمیـــة مـــع أفـــراد المجتمـــع المحلـــي عـــن طریـــق العنایـــة  .٦
بمطالب المجتمع واالهتمام بقضایاه ودراسة مشكالته والـسعي إلیجـاد الحلـول المناسـبة لهـا ممـا 

 .لمجتمع المحليیعمل على تفعیل العالقة بین الجامعة وا

ووضـع ، یؤدي إلى الدراسة المستمرة والواعیة للبیئتین الداخلیة والخارجیة للمدرسة وتشخیـصهما .٧
  .تصور مستقبلي لهما بما یساعد على تحدید وتحقیق األهداف

www.moe.gov.on/moe/eduinfo/2/5 thissu/02.htm ( 29 / 3 / 1428) 
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ًق من كونه یأتي تطورا نوعیا ألنواع التخطیط وللتخطیط االستراتیجي مزایا عدیدة تنطل ً
  : المختلفة ولعل أهم ما یمیز التخطیط االستراتیجي ما یلي

أنه عملیة متكاملة ومتنوعة األبعاد لصیاغة وتطبیق خطة إستراتیجیة شاملة تؤدي إلي  - ١
  . إكساب أو خلق المیزة التنافسیة للمنظمة

ي شامل للمركز التنافسي الحالي ینطلق التخطیط اإلستراتیجي من تحلیل منهج - ٢
للمنظمة، وللفرص والتهدیدات الحالیة والمتوقعة في بیئة األعمال، ولعناصر القوة 

 . والضعف الذاتیة الموجودة في داخل المنظمة من جهة أخرى
التخطــیط اإلســتراتیجي عملیــة واســـعة متعــددة األوجــه ومتنوعـــة األنــشطة تتجــاوز النظـــرة  - ٣

خــــرى مــــن التخطــــیط، فــــالتخطیط االســــتراتیجي لــــیس مجــــرد نــــشاط التقلیدیــــة لألنمــــاط األ
ًوظیفي ودینامیكي متخصص، وانما هو أوسع شموال، وأغني أبعادا، وأعمـق مـستوى مـن  ً ٕ
التفكیر العقالني التحلیلـي ، حیـث یتـسم بـالتفكیر الموضـوعي المتبـصر الـذي ینطلـق مـن 

 ). اخلیة والخارجیة الد(محاولة صیاغة نظرة شاملة لكافة المتغیرات البیئیة 
 ). ٦: ٢٠٠١المجمع العربي للمحاسبین القانونیین، (

یـــسعى التخطــــیط اإلســــتراتیجي إلــــى إیجــــاد تــــصور تــــستطیع مــــن خاللــــه أن تحقــــق میــــزة  - ٤
تنافسیة، وذلك مـن خـالل تحلیـل االتجاهـات المتوقعـة والممكنـة والتركیـز علـى المـستقبل، 

ز علـــــى إنتـــــاج وتوریـــــد األفكـــــار غیـــــر ویتمیـــــز التخطـــــیط االســـــتراتیجي بأنـــــه نـــــوعي یركـــــ
 ). ٦٥: ٢٠٠٥األغا، . (المسبوقة

یحقق التخطیط االسـتراتیجي التفاعـل والحـوار البنـاء بـین المـستویات اإلداریـة الـثالث فـي  - ٥
وبـــین مــستقبل التنظـــیم وســـبل نجاحـــه وتطـــوره ، )  الـــدنیا – الوســـطي –العلیـــا (التخطــیط 

 . یةویرشد اتخاذ القرارات في العملیة اإلدار
یعمــل التخطـــیط االســتراتیجي علـــى التقلیـــل مــن اآلثـــار الـــسلبیة للظــروف المحیطـــة علـــى  - ٦

نـشاط التنظــیم وزیــادة فاعلیتــه كفاءتـه، وتقــدیم المــساهمة فــي إحـداث جــودة أفــضل للمنــتج 
 .أو الخدمة 
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یــــسعى التخطــــیط االســــتراتیجي إلــــى وضــــع مــــسارات رئیــــسیة للفعــــل االســــتراتیجي تتمثــــل  - ٧
ًأقــل رســمیة وأقــل ثباتــا، وأكثــر تغییــرا و أوســع شــموال، وأعمــق تحلــیال  إســتراتیجیةبخطــط  ً ً ً

مــن الخطــط الرســمیة التقلیدیــة التــي تنغلــق  علــى ثوابــت مبادئهــا وقواعــد عملهــا ومراحــل 
 )٢٤٢: ٢٠٠١غنیم، (. تنفیذها

تلـــك ، وممــا ســبق نالحـــظ أن للتخطــیط اإلســـتراتیجي العدیــد مــن الخـــصائص والممیــزات 
ولعــل مــن أهــم هــذه ، ًتخطیطــا یــسهل تنفیــذه فــي العدیــد مــن المجــاالت والهیئــات الــذي تجعــل منــه 

الممیـــزات والخـــصائص ذلـــك التكامـــل الواضـــح فـــي صـــیاغة الخطـــة والتـــي یتـــیح للمخطـــط النظـــر 
التــصوري البعیــد لالتجاهــات المــستقبلیة فــي ضــوء مــا تــم جمعــة مــن أفكــار مــسبقة حــول موضــوع 

 للظـــروف المحیطـــة وتفـــادي العقبـــات والنهـــوض باألهـــداف الخطـــة ممـــا یقلـــل مـــن اآلثـــار الـــسلبیة
  .ًوتحقیقها وفق مستویات متدرجة تحت معاییر محدده وآلیات تنفیذ مناسبة ومدروسة مسبقا 

  : مراحل التخطیط اإلستراتیجي 
 العملیــــات نیتمثــــل فــــي العدیــــد مــــ،  كغیــــرة مــــن أنــــواع التخطــــیط ي        التخطــــیط االســــتراتیج

والتـــي تتمثـــل فـــي عـــدة مراحــل متراكمـــة قـــائم بعـــضها علـــى بعـــض ومـــتمم ، ابعـــة المتسلــسلة والمتت
وهنا سیتم الحـدیث عـن كـل مرحلـة ، تبدأ بمرحلة اإلعداد وتنتهي بمرحلة التقییم ، بعضها لبعض 

وذلــك علــى ، بالترتیــب بمــا یتوافــق مــع آلیــة تنفیــذ ومتابعــة وتقــیم عملیــات التخطــیط االســتراتیجي 
  :  النحو التالي 

  :مرحلة اإلعداد : مرحلة األولى ال
مــع افتــراض المخــاطرة المتزایــدة التــي تحــیط بالمنــشأة ككــل، ومــع ازدیــاد أعبــاء المنافــسة 
التي یفرضها التطور المتالحـق ، البـد مـن اإلعـداد الجیـد لمـستقبل المنـشأة ووضـع الرؤیـة األمثـل 

، وللتغلــب علـــى المخـــاطر لمــا ینبغـــي أن تكــون علیـــه لتجــاوز العقبـــات التـــي یمكــن أن تعترضـــها 
  -:ورسم مستقبل أفضل لها لذا تضمنت مرحلة  اإلعداد للتخطیط االستراتیجي عدة خطوت هي
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   Strategic Analysisالتحلیل اإلستراتیجي  -١
ینطلق التخطیط االستراتیجي من تحلیل منهجي شامل للمركز التنافـسي الحـالي للمنظمـة 

المتوقعــة فــي بیئــة أعمــال المنظمــة مــن جهــة، وعناصــر مــن خــالل الفــرص والتهدیــدات الحالیــة و
المجتمـــع العربـــي للمحاســـبین، (القـــوة والـــضعف الموجـــودة فـــي داخـــل المنظمـــة مـــن جهـــة أخـــرى 

٦: ٢٠٠١(.   
ع كــم هائــل مــن البیانــات والمعلومــات عــن خلفیــة األعمــال یــوتتطلــب مرحلــة التحلیــل تجم

متــوافرة لــدى القــائمین علــى التخطــیط ســتؤثر للمــساعدة فــي اتخــاذ القــرارات الــسلیمة، فالحقــائق ال
  ). ٨: ٢٠٠٢: سلسلة اإلدارة المثلي(بالتأكید على التوجهات نحو القرار المتخذ 

  -:وتصنف البیانات المطلوبة لعملیة التحلیل االستراتیجي عادة إلى 
ــــسابقة للظــــواهر واتجاهــــات للزیــــادة أو  -* المعلومــــات التاریخیــــة والتــــي توضــــح القــــیم ال

ـــــات ، وقیمـــــة المعلومـــــات التاریخیـــــة تمكـــــن مـــــن اســـــتخالص بعـــــض االن خفـــــاض او الثب
  . المؤشرات األساسیة التي تدل على االتجاهات المستقبلیة للظاهرة 

المعلومـات الحاضــرة ،وهــي تــصف ابعــاد الموقــف كمـا هــو فــي نقطــة الــزمن الحالیــة،  *-
ى مــدى الــسرعة وهــي معلومــات قیمــة وتتوقــف فعالیتهــا فــي خدمــة أغــراض التخطــیط علــ

 . التي تصل بها إلي اإلدارة
المعلومــات المــستقبلیة، وهــي التنبــؤات باألحــداث المحتملــة فــي المــستقبل والتــي علــى  *-

أساســــها تــــضع اإلدارة تقــــدیراتها وتبنــــي توقعاتهــــا، وهــــي أســــاس هــــام لعملیــــات التخطــــیط 
  ) ١٣٠-١٢٩: ٢٠٠٠السلمي، (  ًعموما

   -: دقیق لبعدین في وضع المنظمة هما والتحلیل االستراتیجي هو تحلیل  
  . Analysis of the External Environmentتحلیل البیئة الخارجیة   -  أ

تعد دراسة وتحلیل العوامل البیئیة الخارجیة من األمور المهمـة والـضروریة عنـد اختیـار حیث 
ف االســتراتیجیة المناســـبة مــن خـــالل تحدیـــد الفــرص المتاحـــة للمنظمـــة والتعــرف علـــى الظـــرو

المحیطـــة بهـــا فـــي مكـــان معـــین مـــن الـــسوق، وفـــي فتـــرة زمنیـــة محـــددة وتـــتمكن المنظمـــة مـــن 
ـــــق أهـــــدافها االســـــتراتیجیة  ـــــك الفـــــرص لتحقی ـــــدات أو المخـــــاطر . اســـــتغالل تل وتحدیـــــد التهدی
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ًالمحتملــة التـــي قـــد تــسبب خطـــرا أو آثـــارا ســلبیة للمنظمـــة  ســـواء بــدخول منافـــسین للـــسوق أو  ً
  ) . ١٥٨: ٢٠٠٥الدوري، . (كینتغیرات في أذواق المستهل

وتبـــرز أهمیـــة دراســـة تحلیـــل البیئـــة الخارجیـــة فـــي كونهـــا تـــساعد علـــى تحدیـــد العدیـــد مـــن 
  )١٠٩: ١٩٩٩: المغربي( -:النقاط أهمها

ـــي یجـــب تحقیقهـــا - فدراســـات البیئـــة الخارجیـــة تـــساعد المنظمـــة علـــى وضـــع : األهـــداف الت
  . تاألهداف ، أو تعدیلها بحسب نتائج تلك الدراسا

، مـواد أولیــة( وتـساعد العوامــل البیئیـة المختلفــة فـي بیــان المـوارد المتاحــة :المـوارد المتاحــة  -
 االســتفادة منهــا، ومتــى یمكــن للمنظمــة أن ةكیفیــ و ....) أفــراد، ترأس مــال، تكنولوجیــا ، آال

 . تحقق االستفادة
جیــة فــي تحدیــد نطــاق تــسهم دراســات البیئــة الخار: النطــاق والمجــال المتــاح أمــام المنظمــة -

الـسوق المرتقــب ومجـال المعــامالت المتاحـة أمامهــا، ســواء مـا یتعلــق بالـسلع والخــدمات وطــرق 
التوزیع ومنافذه والقیود المفروشـة مـن الجهـات القانونیـة والتـشریعیة المختلفـة، كمـا تـساعد علـى 

 .  بالمنظمات المختلفة- التأثیر والتأثر-بیان عالقاتها
 وأشـكال الــسلوك وتحدیــد سـمات المجتمــع والجمــاهیر التــي :لعــادات والتقالیــدأنمــاط القــیم وا -

  . ستتعامل معها المنظمة
  : ) موسى(ویتم تحلیل البیئة الخارجیة من خالل خطوتین أساسیتین 

وتتـــضمن تقیـــیم بیئـــة األعمـــال إلـــى أربـــع مجموعـــات مـــن العوامـــل البیئیـــة وهـــي : الخطـــوة األولـــي
، ویوضـــــح الـــــشكل التـــــالي )الـــــسكانیة(یاسیة، الثقافیـــــة، الدیموغرافیـــــة االقتـــــصادیة، الـــــس: العوامـــــل

وتتـضح هـذه الخطـوة فـي الرسـم التوضـیحي بالـشكل  ، ملخص لعالقات التفاعل بـین هـذه العوامـل
  ) .٤(رقم

  : الخطوة الثانیة 
  -:وتتضمن تقسیم لبیئة األعمال إلى أربعة مستویات

  . ین الدولالمستوى األول ویشمل كل أنواع التفاعالت ب - ١
 . المستوى القومي ویتأثر بإستراتیجیة وسیاسات الحكومة - ٢
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 . مستوى الصناعة ویشمل بیئة التنافس المباشرة للشركة  - ٣
  )١١٥: ٢٠٠٣موسي، ( . مستوى الشركة ویشمل إستراتیجیة وعملیات الشركة بمفردها - ٤

  
  ملخص لعالقات التفاعل بین العوامل البیئیة لتحلیل االستراتیجي) ٤(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١١٧:٢٠٠٣،مرسي ( 
  

  العوامل االقتصادیة
 –األھمی    ة ( الم    وارد الطبیعی    ة  •

  )مدى توافرھا 
  ) غیر ماھرة – ماھرة( العمالة  •
  ) أجنبي –محلي ( رأس المال  •
  البنیة األساسیة أو التحتیة •
 )المستویات ( التكنولوجیا  •

  السیاسیةالعوامل 
 االستقرار  •
 األیدلوجیا  •
 المؤسسات السیاسیة  •
 العالقات الدولیة  •

  الثقافیة العوامل 
  الھیكل االجتماعي ودینامیكیاتھ  •
 شریة منظور الطبیعة الب •
 التوجھ بشأن الزمن والمكان  •
 الدیانة  •
 اللغة  •
  )  اإلناث –الذكور ( األدوار  •

   الدیموغرافیة  العوامل
 نمو السكان  •
 الھیكل العمري  •
 االتجاه نحو المدن  •
 الھجرة  •
 الحالة الصحیة   •
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  : Analysis of the internal Environmentتحلیل البیئة الداخلیة   - ب
یقــصد بتحلیــل البیئــة الداخلیــة إلقــاء نظــرة تفــصیلیة علــى داخــل التنظــیم لتحدیــد مــستویات 

  ) . ٧٠: ٢٠٠٢إدریس ومرسي، . (األداء، مجاالت القوة، ومجاالت الضعف
م المنظمــات بتحلیــل وتقیــیم كافــة العوامــل الداخلیــة ، وذلــك بغــرض رئــیس یتمثــل فــي وتهــت

بیــان نقــاط القــوة والــضعف التــي یتــسم بهــا كــل عامــل مــن العوامــل الداخلیــة مــع االســتعانة بنتــائج 
تحلیل العوامل الخارجیة مما یساعد على اتخاذ قراراتها االستراتیجیة ن واختیـار البـدائل المناسـبة 

  : إلى أن أهمیة دراسة وتقییم البیئة الداخلیة تكمن في النقاط التالیة  )المغربي (یریشولها، 
  المساهمة في تقییم القدرات واإلمكانات المادیة والبشریة والمعنویة المتاحة للمنظمة  - ١
 . إیضاح موقف المنظمة بالنسبة لغیرها من المنظمات في الصناعة  - ٢
 .ًلالستفادة منها والبحث عن طرق تدعیمها مستقبالبیان وتحدید نقاط القوة وتعزیزها  - ٣
بیــان وتحدیــد نقــاط الــضعف وذلــك حتــى یمكــن التغلــب علیهــا ومعالجتهــا، أو تفادیهــا بــبعض  - ٤

 . نقاط القوة الحالیة للمنظمة 
الفــرص ( والتحلیــل الخــارجي ) نقــاط القــوة والــضعف( ضــرورة التــرابط بــین التحلیــل الــداخلي  - ٥

لفــرص التــسویقیة مــن خــالل نقــاط القــوة الداخلیــة ، وتجنــب المخــاطر ، النتهــاز ا)والتهدیــدات
 )١٣١: ١٩٩٩المغربي، . (او تحجیمها من خالل نقاط الضعف

  القـــائم علــى تحلیـــل البیئـــة الداخلیــة والخارجیـــة أداة مفیـــدة لمقارنـــة Swotویعتبــر تحلیـــل 
المجمــع ( .ة للمنظمــةالفــرص والتهدیــدات بعناصــر القــوة والــضعف، وبالتــالي تحلیــل الوضــع العامــ

  )٩: ٢٠٠١العربي للمحاسبین، 
العوامـــل المادیـــة، والعوامـــل البـــشریة ، : ومـــن العوامـــل المهمـــة فـــي تحلیـــل البیئـــة الداخلیـــة

المغربــي، (.والعوامــل المعنویــة، ویوضــح الجــدول التــالي أهــم عناصــر التحلیــل الــداخلي للمنظمــة 
١٣٣: ١٩٩٩(  

ــــروس، ( وقــــد اســــقط  ــــة التعلیمیــــة ال) ٣٤: ٢٠٠٤أبــــو ال تحلیــــل االســــتراتیجي علــــى البیئ
للجامعــات فأضــاف عوامــل جدیــدة للتحلیــل تتناســب وبیئــة التعلــیم العــالي والجــدول التــالي یوضــح 

   -:عناصر هذا التحلیل
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  )SWOT Analysis(التحلیل االستراتیجي ) ١(جدول رقم 
  ) SWOT Analysis(التحلیل االستراتیجي 

  ) الفرص والمخاطر( الظروف الخارجیة   ) وة والضعفنقاط الق( الظروف الداخلیة 
  : العوامل اإلداریة 

المسؤولیة االجتماعیة، استخدام الخطط االستراتیجیة 
والتحلیل االستراتیجي ، تقییم العوامل البیئیة والتنبؤ بها، 

، )دینامیكیة الجامعة(سرعة التجاوب مع الظروف المتغیرة 
، كفاءة نظام االتصاالت مرونة الهیكل التنظیم للجماعة

وسرعة تداول المعلومات في الجامعة، القدرة على 
االحتفاظ بالكفاءات ذات القدرات الخالفة ، القدرة على 

التكیف مع المتغیرات التكنولوجیة، القدرة على التعامل مع 
  .آثار التضخم، المرونة في التعامل مع المتغیرات البیئیة 

  : یةالقانون/ العوامل السیاسیة 
تعلیمات حمایة التجاریة ، قوانین حمایة البیئة، قوانین 
الضرائب ، حوافز خاصة، تعلیمات التجارة الخارجیة، 

االتجاه نحو الشركات األجنبیة، قوانین التوظیف، 
استقرار الحكومة ، اتجاهات النظام الحاكم، األطراف 
األخرى على الساحة السیاسیة، أصحاب المصالح، 

 مع العالم الخارجي ، الظروف عالقة الدولة
  . التاریخي

  : العوامل المالیة 
مــــــصادر رأس المــــــال، اســــــتخدامات رأس المــــــال، ســــــهولة 
ـــــد علـــــى اإلســـــتثمارات، درجـــــة  الخـــــروج مـــــن الـــــسوق، العائ

ـــسیولة ، درجـــة االســـتقرار المـــالي، القـــدرة علـــى اســـتخدام   ال
األسعار كسالح تنافـسي، القـدرة علـى التوسـع لتلبیـة الطلـب 

ــــى ســــداد االلتزامــــات ا ــــد، متوســــط تكــــالیف القــــدرة عل لمتزای
  قصیرة األجل، القدرة على سداد االلتزامات طویلة األجل 

  العوامل االقتصادیة 
ـــدة،  ـــومي ، معـــدالت الفائ ـــاتج الق اتجاهـــات إجمـــالي الن
عـــرض النقـــد، معـــدالت التـــضخم، معـــدالت البطالـــة، 
ـــــة األجـــــور واألســـــعار والرســـــوم الدراســـــیة، رفـــــع  مراقب
ـــــوافر الطاقـــــة وتكلفتهـــــا،  ـــــیض قیمـــــة العملـــــة ، ت وتخف
ـــسة، المـــوردون، الخـــدمات  ـــرد، المناف مـــستوى دخـــل الف

  . البدیلة مثل التعلیم عن بعد وكلیات المجتمع
  : العوامل البشریة 

الخبــــرات والتأهیــــل اإلداري، القــــدرات واالتجاهــــات الدافعیــــة 
 والحمـــاس ، اإلمكانیـــات مـــستوى التأهیـــل إمكانیـــات إعــــادة

  تأهیل 

  : العوامل االجتماعیة والثقافیة  والتعلیمیة والحضاریة 
ـــة، نـــشاط  ـــاة، التوجهـــات المهنی ـــي نمـــط الحی ـــر ف التغیی
المـــــستهلكین، معــــــدل تكــــــوین األســــــرة، توزیــــــع الــــــسن 
للسكان، التحول اإلقلیمي في السكان ، توقعات الحیـاة 
ومعدل نمو الـسكان، معـدالت الموالیـد، أنظمـة القـیم ، 

ات التعلیمیــة والثقافیــة ، الموروثــات الحــضاریة المــستوی
 .  

  ): المادیة واإلنتاجیة (العوامل التكنولوجیة 
المهـــارات الفنیــــة والتكنولوجیــــة، اســـتخدام المــــوارد، مــــستوى 
التكنولوجیا المـستخدمة فـي الخـدمات التعلیمیـة، القـدرة علـى 
تقیــــیم ابتكــــارات فــــي المنتجــــات والعملیــــات، كفــــاءة اإلنتــــاج 

ـــــاج، اقتـــــصادیات الحجـــــم ، حداثـــــة القی مـــــة المـــــضافة للمنت
ــرامج التــدریب،  ــة ب المــصنع اســتخدام الحاســب اآللــي، فاعلی

  القدرة على نقل األفكار إلى مجال التطبیق 

  : العوامل التكنولوجیة 
مجموعة اإلنفاق الحكومي على البحث والتطویر ، 
مجموع إنفاق التعلیم على البحث والتطویر، تركیز 

التكنولوجیة ، تحسین اإلنتاجیة والكفاءة من الجهود 
  . خالل المكننة

  )٣٤:٢٠٠٤،أبو الروس (

ــــة بعــــدة طــــرق منهــــا  ــــد العوامــــل الداخلی حــــساب النــــسب المالیــــة ، وقیــــاس األداء، : ویمكــــن تحدی
والمقارنة بالفترة الماضیة، ومتوسطات الصناعة ، ویمكن تطویر عـدة أنـواع مـن المـسح وتطبیقهـا 
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 العناصر الداخلیة، مثل الحالة النفسیة للعاملین وكفـاءة اإلنتـاج وفعالیـة اإلعـالن، بغرض مراجعة
  ) . ٢٠٠١:٢٣العارف، . (ووالء المستهلك

  : صیاغة اإلستراتیجیة  -٢
إعـالن للنوایــا وتحدیــد مـا ترغــب فــي أن تكونـه علــى المــدى : " تعـرف اإلســتراتیجیة بأنهــا 

ًت المرتبطــة بــذلك تفادیــا للعثــرات المحتملــة، وهــي رســم الطویــل، وهــذا یــستلزم اإللمــام بكــل العلمیــا
المـــسار المـــستقبلي بالنـــسبة للمنتجـــات والخـــدمات التـــي ســـتقدم لألســـواق المـــستهدفة وكیفیـــة القیـــام 

  .)٦: ٢٠٠٢: سلسلة اإلدارة المثلي" (بذلك
، العــارف( ات األهــداف طویلــة األجــل إلســتراتیجیة هــي الوســیلة التــي تمكــن مــن التحقیقــو

24 :2001.(  
ـــــضا بأنهـــــا  ـــــرامج ، واألغـــــراض ، نمـــــط األهـــــداف "وتعـــــرف أی وأعمـــــال الـــــسیاسات ، والب

والتــي مــن خاللهــا یمكــن معرفــة ماهیــة الــنظم التربویــة ، والقــرارات والخطــط وتخــصیص المــصادر 
   ).2005: 459، غنیم" . ( ولماذا تعمل ؟ وماذا ترید أن تعمل ، )الكلیة(

  :)الفرا(فإن ذلك یتطلب اتخاذ قرارات حول التالي ، ولصیاغة اإلستراتیجیة وتكوینها
  . ورسالتها، وغرضها ، تحدید فلسفة الجامعة . 1
  .وضع أهداف طویلة األجل لتحقیق الرسالة. 2
  )2005: 8، الفرا.. (اختیار اإلستراتیجیة لتحقیق األهداف طویلة األجل . 3

، تراتیجیةاإلســتــؤدي إلــى تحلیــل المهــام  بتعریــف الطــرق العملیــة التــي اإلســتراتیجیةوتبــدأ صــیاغة 
( ًد أساســا مــن نتــائج تقــویم مــصفوفة ـــــــأن اختیــار اإلســتراتیجیة یــستم) الــدوري ( ویــضیف الــدوري 

SWOT.(   ) 2005 : 157،الدوري ( .  
والتأكـــد مـــن أن القـــرارات التـــي یـــتم اتخاذهـــا ، ویـــساعد تـــوافر اإلســـتراتیجیة علـــى تحقیـــق الـــضمان 

اإلســتراتیجي التــالي مراحــل ویحــدد اإلطــار  ، ق مــع المــصالح بعیــدة المــدى للمؤســسةیومیــا تتوافــ
  :صیاغة اإلستراتیجیة 
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  مراحل صیاغة االستراتیجیات) ٥(شكل رقم 

  )٧:٢٠٠٢،سلسلة اإلدارة المثلى (

، ورد الفعـــل، المخـــاطرة : أن ألي إســتراتیجیة ركنـــین أساســـیین همــا ) أبـــو قحـــف(ویــذكر 
أم الثـــاني فیـــشي إلـــى ارتبـــاط تـــصرف ،  األول باإلســـتراتیجیة كونهـــا تتعامـــل مـــع المـــستقبلویـــرتبط

وهــذه التــصرفات فــد تنطــوي علــى عالقــة ذات طبیعــة ، )المنافــسین(معــین بتــصرفات طــرف آخــر 
 )2005: 301، أبو قحف. (تنافسیة أو تكاملیة أو تعارضیة أو مصالح مشتركة

  : وضع الخطة اإلستراتیجیة-٣

  -:ضع الخطة اإلستراتیجیة للمؤسسة بثالثة خطوات هيویمر و

  

 إتباع اإلطار االستراتیجي 

 حلل البیانات لتفھم الوضع القائم

 حدد میزاتك التنافسیة 

 حدد مجال منتجاتك من الداخل 

 حدد النقاط التي ترغب في تركیز مواردك علیھا 

 حداث التغییرحدد األولویات وقم بإ

 تابع باستمرار األداء  وقم بمراجعة اإلستراتیجیة 
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  : صیاغة رؤیة ورسالة المؤسسة-أ

  :الرؤیة اإلستراتیجیة * 

یعتبـــر وجـــود رؤیـــة إســـتراتیجیة واضـــحة وممیـــزة بمثابـــة حجـــر الزاویـــة فـــي بنـــاء وتحقیـــق 
ارات فالرؤیــــة لیــــست مجــــرد ســــباق فــــي انتقــــاء األلفــــاظ والــــشعارات والعبــــ، اإلســــتراتیجیة الفعالــــة 

ونوعیــة أنــشطتها ، ولكنهــا مــنهج فــي الفكــر اإلســتراتیجي الخــالق حــول مــستقبل المنظمــة، الجذابــة
  .ومكانتها السوقیة المتوقعة، المرغوبة

المــسار المــستقبلي للمنظمــة الــذي یحــدد الوجهــة التــي "وتعــرف الرؤیــة اإلســتراتیجیة بأنهــا 
ونوعیـة القـدرات واإلمكانـات التـي تخطـط ، والمركز السوقي التي تحقیقه، ترغب في الوصول إلیها

  ).2005: 87، وآخرون ، المرسي". (لتنمیتها 

ویالحــظ هنــا اخــتالف الرؤیــة عــن الرســـالة فــي كونهــا تتحــدث عــن المــستقبل وال تـــصف 
أمــا الرســالة فهــي ، فهــي توضــح مــاذا تریــد المنظمــة أن تكــون علیــه فــي المــستقبل، الحالــة الحالیــة

، وتحــدد مجــال عملهــا والفئــة المــستهدفة بخــدماتها، ومبــرر وجودهــا ، جملــة تحــدد غایــة المنظمــة 
  .بینما الرسالة عبارة عن غرض، ًفالرؤیة هنا إذا حلو أو الهام

وذلـك لتـصور مـاذا یمكـن أن یحـدث علـى ، وعند صـیاغة الرؤیـة یلـزم اللجـوء إلـى التخیـل
ًفالرؤیـــة تـــضع إطـــارا عامـــا لفلـــسفة الجامعـــة، المـــدى البعیـــد وفـــي نفـــس ، اســـتراتیجیاتها، اغایاتهـــ، ً

ٕالوقــت لهــا دور مهــم فــي زیــادة فعالیــة وانتاجیــة الجامعــة ألنهــا تحفــز الجمیــع للعمــل باتجــاه هــدف 
  ).2004: 28، أبو الروس(   واحد 

أن الرؤیــة اإلســـتراتیجیة تتمثــل فــي رؤیـــة مــدیر المدرســة والعـــاملین ، ) أخوارشــیدة(وتــرى 
بحیـث ، یتوقـع مـن المـدیر تحقیقهـا فـي فتـرة زمنیـة محـددة معه للعمل المدرسي في األهداف التي 

 ) 2006: 9،أخوارشـیدة(تحدد هـذه الرؤیـة مـستقبل المدرسـة ومـستواها التعلیمـي والتربـوي والثقـافي 
.  
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 ، وهــذا یـضعف الرؤیــة  حـصر مفهــوم الرؤیـة بمفهــوم األهـدافممـا سـبق نالحــظ أنـه تــمو
ویؤكـد ذلـك مـا ذهـب ،  تشتق الغایـات واألهـدافألن الرؤیة أعم وأشمل من األهداف ومن خاللها

  : من ضرورة استبعاد القیود التالیة خالل صیاغة الرؤیة)مرعي(إلیه  

 .خطأ التحدید المسبق لما یمكن أن یكون علیه المستقبل  - أ

 .خطأ الفصل بین التخطیط اإلستراتیجي والخیارات العلمیة  -  ب

غة محـدودة مـع الرغبـة فـي التعبیـر فقد نقتل الحـدس الحقیقـي مـن خـالل صـیا، خطأ الصیاغة  - ج
 ).1999: 85، مرعي(عن كل شئ 

 مرســــي (یجــــب مراعــــاة أن تكــــون الرؤیــــة، وحتــــى تــــتم صــــیاغة الرؤیــــة الخاصــــة بالجامعــــة 
  -:)وآخرون

  .عامة. 1

  .وواضحة، موجزة، مختصرة. 2

  .مركزة على مستقبل أفضل. 3

  .عاكسة لمثل علیا. 4

 ثــــالث مكونــــات ممیــــزة یجــــب أخــــذها بعــــین  بأنــــه یوجــــد) و آخــــرون المرســــي(ویــــضیف     
تحدید مجال النـشاط الحـالي : االعتبار عند الشروع في صیاغة الرؤیة اإلستراتیجیة للمنظمة وهي

وتوصیل الرؤیة بـشكل واضـح وجـذاب لألطـراف ، وتحدید التوجه اإلستراتیجي المستقبلي، للمنظمة
  ).2002: 103، وآخرون، مرسي.( ذات االهتمام 

الــصیاغة المحكمــة للرؤیــة اإلســتراتیجیة ورســالة المنظمــة تــساعد فــي تولیــد قیمــة وتعتبــر     
ــــة تتمثــــل فــــي توحیــــد آراء المــــدیرین حــــول االتجاهــــات المــــستقبلیة للمنظمــــة وتقلیــــل ، إداریــــة حقیقی
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وتوقیـع االقتنـاع واإلنتمـاء للتنظـیم والحـرص ، المخاطر الناتجة عن فقدان الرؤیة إلى واقـع عملـي 
كما تحقق الصیاغة المحكمـة التهیئـة الالزمـة للتعامـل مـع متغیـرات وتحـدیات ، دافهعلى تحقیق أه

  .المستقبل

فـإن الــشكل التــالي یوضــح هــذه العالقــة ، ولبیـان ارتبــاط الرؤیــة والرســالة بــأغراض التنظــیم    
  _:بشكل تسلسلي

  ارتباط الرؤیة والرسالة بأغراض التنظیم) ٦(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  )٧١:١٩٩٩،المغربي ( 

  2004 : ، العمري یرى :خصائص الرؤیة الجیدة 

ًفإنــه حتمــا یفتقــر ، ًفــإذا كــان وعــي اإلنــسان قاصــرا علــى اللحظــة التــي یعیــشها : هادفــة للنمــو. 1
ولهـذا یجـب علیـه أن ، ألن الرؤیة تستشرف المـستقبل وتـستوجب النمـو فـي حیـاة اإلنـسان، للرؤیة 

  .تهیتحین فرص النمو  لیعیش حیاته ویزید إمكانیا

تقوم على أوضاع وقدرات المنظمـة الحالیـة وكـل الخیـارات اإلسـتراتیجیة لتقلیـل : واقعیة ومرنة . 2
  .حواجز وعوائق التقدم التنافسي

 الرؤیة 

 الرســـــــــالة 

  غایة
)٣( 

  غایة
)٤( 

  غایة
)١( 

 

  غایة
)٢( 

  غایة
)٥( 

  غایة
)٦( 
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  .بحیث یمكن قیاس مقدار التقدم الذي تحرزه المنظمة في سبیل تحقیق غایاتها: قابلة للقیاس. 3

 بالمقارنـــة مــع الغایـــات واألهــداف فـــإن الرؤیـــة ًفــإذا كانـــت الرســالة ثابتـــة نــسبیا: محــددة بتـــاریخ. 4
  .ویفضل أن تكون طویلة األمد، ینبغي أن تكون محددة بالتحقیق خالل فترة ما 

 .یجب أن تتكامل مع الرسالة وتعطي صورة واضحة عن طریق الوصول لتحقیق هذه الرسالة.5

تلفــة للعملیــات الداخلیــة كمــا البــد وأن توضــح الرؤیــة االختالفــات والفــروق فــي النــشاطات المخ. 6
  .والخارجیة للمنظمة

  قیــــــــــــادة التغییــــــــــــر اإلداري وتحویــــــــــــل المؤســــــــــــسة مــــــــــــن الوضــــــــــــع الحــــــــــــالي إلــــــــــــى الوضــــــــــــع . 7
   )2004 :9، العمري( .المأمول

  :ةــــــالرسال

ً عنــصرا هامــا Missionتمثــل الرســالة      ًوأساســا ترتكــز علیــه المنظمــة فــي تحدیــد رؤیتهــا ، ً
) 2002: 86، وآخـرون، المرسـي(ب كثیرون مفهوم الرسـالة حیـث عرفهـا وقد تناول كتا، وغایاتها

مــن حیــث مجــال نــشاطها ، اإلطــار الممیــز للمنظمــة عــن غیرهــا مــن المنظمــات األخــرى: " بأنهــا 
والتــي تعكــس الــسبب الجــوهري لوجــود المنظمــة وهویتهــا ونوعیــات ، ومنتجاتهــا وعمالئهــا وأســواقها

  " .وأشكال ممارستها، عملیاتها 

مــا هــو : ویــرى داركـــر فــي توضـــیحه لمفهــوم الرســـالة بأنــه البـــد أن تــسأل المنظمـــة نفــسها    
  عملنا؟

    )What is our Business? ( ومـــا هـــو الـــذي ســـیمیز المنظمـــة عـــن غیرهـــا مـــن
  ).1999: 70، المغربي(المنظمات ؟ وسبب تفردها وأوجه نشاطها ؟ 
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لــــشركة عــــن غیرهــــا  مــــن الــــشركات الغــــرض الــــذي یمیــــز ا: "فــــي حــــین عرفهــــا العــــارف بأنهــــا  
       .  )وتحــــــــدد الرســــــــالة مجـــــــال عملیــــــــات المنظمــــــــة مـــــــن منظــــــــور المنــــــــتج أو الــــــــسوق، المـــــــشابهة

  . )2001 : 20، العارف(

ــــم اإلدارة بــــین القــــدیم والحــــدیث أن الــــشركات والمؤســــسات      ولعــــل مــــن المفارقــــات فــــي عل
، الحدیثـــة فیجـــب أن یكـــون لهـــا رســـالةأمـــا المعاهـــد اإلداریـــة ، والمعاهـــد القدیمـــة كانـــت لهـــا مهمـــة

أمـا الرسـالة فهـي ، هو أن المهمـة عمـل فنـي محـدود وفـق إطـار قـانوني محـدد، والفرق بین االثنین
ــــة وهــــي بــــذلك تمثــــل بوتقــــة الفكــــر ، ًأشــــمل وتتــــضمن أبعــــادا سیاســــیة واجتماعیــــة وثقافیــــة وقانونی

  ).2002: 303، الصرن. (واإلبداع

ــــى القــــیم "ًتربــــوي أیــــضا بأنهــــا وتعــــرف الرســــالة فــــي المجــــال ال     وثیقــــة مكتوبــــة تؤســــس عل
وتحـــدد عالقاتهـــا مـــع أصـــحاب ، وتعلیمـــات ســـبل الطریـــق الـــذي تیـــر فیـــه المنظمـــة، واالعتقـــادات

  )2005: 456، غنیمة". (المصالح الرئیسیة فیها

لتـي تنطـوي علیهــا یتـضح لنـا مـن خـالل التعریفــات الـسابقة األبعـاد األساسـیة اممـا سـبق و    
  -: هي ات والتعریف

أن الرســــالة تمثــــل اإلطــــار الممیــــز للمنظمــــة ممــــا یــــشكل تفردهــــا وخــــصوصیتها وهویتهــــا عــــن . 1
  .المنظمات األخرى

  .تعد الرسالة المبرر األساس لوجود المنظمة. 2

  .تعد الرسالة الركیزة التي تبني علیها الغایات واألساس في وصح األهداف. 3

  . ولیس بشكل تفصیليالتعبیر عن الرسالة یتم بشكل مجرد. 4

  .توضح الرسالة االتجاه العام للمنظمة وطبیعة عملها. 5

  .تختلف الرسالة عن المهمة في طبیعتها وشمولیتها. 6
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  .تجیب الرسالة عن أسئلة محددة تتفق معظم التعریفات علیها. 7

  .تتصف الرسالة بأنها عبارة شاملة جامعة مانعة سهلة الفهم. 8

بـــات النـــسبي مقارنـــة باألهـــداف وهـــي نتـــاج لرؤیـــا مـــا تتوقعـــه المنظمـــة فـــي تتـــسم الرســـالة بالث. 9
  .المستقبل

  :مدخل تحدید الرسالة

ویتوقـــف ذلـــك علـــى بعـــض ، تتعـــدد المـــداخل التـــي تعتمـــد علیهـــا المنظمـــات فـــي صـــیاغة رســـالتها
  : ومن بینها، المعاییر واألسس

ــــد الرســــالة ســــواء مــــن حیــــث حجــــم المنظ. 1 ودور ، مــــة أو ملكیتهــــانــــوع المنظمــــة كأســــاس لتحدی
، حیــث إن فهــم هــذه المعــاییر یوضــح طبیعــة أهــدافها واســتراتیجیاتها ، )قــانوني، جــوهري(المنظمــة 

  .وتحدد في ضوء ذلك رسالتها

أو ، المنـــافع التـــي تقـــدمها المنظمـــة ســـواء كانـــت هـــذه المنـــافع اقتـــصادیة تركـــز علـــى األربـــاح. 2
أو منظمــــات ، أو منظمــــات خدمیــــة، نفــــسیةجمعیــــات مــــصالح متداولــــة تحقــــق منــــافع اجتماعیــــة و

  .مصالح عامة

فمــن خــالل تحدیــد فئــات المــستفیدین تتحــدد ، فئــات المــستفیدین واألطــراف المرتبطــة بالمنظمــة. 3
وبــــین ، الرســـالة التــــي تثبــــت وتــــدعم روابـــط الثقــــة بــــین جمهــــور المـــستفیدین والمنظمــــة مــــن ناحیــــة

   .العاملین أنفسهم داخل إطار المنظمة

ًشاط المنظمـــة الجغرافـــي إذا كـــان محلیـــا أو عالمیـــا یـــؤثر حتمـــا فـــي رســـالة المنظمـــة نطـــاق نـــ. 4 ً ً
ٍفأي تطور أو تحول في المعامالت التي تجریها المنظمة یـنعكس علـى رسـالتها ، المحددة والمعلنة

   .)1999: 76، المغربي(
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  :خصائص ومعاییر الرسالة الفعالة

ـــــاب والمختـــــصین المعـــــ     ـــــة ّتنـــــاول العدیـــــد مـــــن الكت اییر األساســـــیة للرســـــالة الجیـــــدة والفعال
ًوقــد الحــظ الباحــث تقاربــا كبیــرا بیــنهم، بالتفــصیل وســیورد الباحــث أهــم هــذه المعــاییر التــي تخــدم ، ً

  -:مجال الدراسة

حیــث یجــب أن تكــون الرســالة محــددة بالــشكل الــذي یــؤدي إلــى التركیــز بقــوة ، المرونــة والتكیــف*
وعامــة إلــى الحــد الــذي یــوفر ،  الجامعــات المنافــسة لهــاعلــى الخــصائص التــي تمیــز الجامعــة عــن

  ).2005: 70، رستم(للجامعة إمكانیة توسیع أنشطتها دون الحاجة إلى إعادة صیاغتها 

یفهمهـا ، دقیقـة فـي تعبیراتهـا، فالرسالة الجیدة واضحة المعـاني والكلمـات، الوضوح ودقة التعبیر *
ممـا ، محـددة العبـارات وقـصیرة الجمـل، أو خارجهـاجمیع األطراف سواء كانوا من داخـل المنظمـة 

  .یمكنها من ارتباطها بذهن األفراد وییسر تذكرهم لها

ـــة أن تكـــون ممكنـــة التطبیـــق تراعـــي عناصـــر ، الواقعیـــة والموضـــوعیة* مـــن ســـمات الرســـالة الفعال
  .التحدي والمواجهة واإلصرار على تحقیق أقصى االستفادة من اإلمكانات والموارد المتاح 

  ًالتوجـــــــــه نحـــــــــو ظـــــــــروف الـــــــــسوق وحاجــــــــــات العمـــــــــالء تحقیقـــــــــا لجـــــــــودة الخدمـــــــــة المقدمــــــــــة * 
  . )1999: 80، المغربي( لهم

  ) 2005: 24، الفرا(أن تكون طموحة ومحفزة للعمل واإلبداع للعاملین داخل المؤسسة *

  ًأن تعبـــــر عـــــن قـــــیم وفلـــــسفة المنظمـــــة ومـــــا ترغـــــب أن تكـــــون علیـــــه مـــــستقبال بـــــصورة شــــــاملة *
  ).2005: 55، الدوري (.وواقعیة

  . تحقق الرؤیة المتكاملة وتعمق النظرة طویلة األجل لدى أعضاء المنظمة*

  .االنسجام مع الغایات واألهداف اإلستراتیجیة وتحقیق التكامل بین مستویات التنظیم المختلفة*

   .)2002: 91،وآخرون، المرسي( القابلیة للتحول إلى خطط وسیاسات وبرامج عمل واضحة*
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  Goals and Objectives وضع الغایات اإلستراتیجیة واألهداف -ب

تمثل الغایات اإلسـتراتیجیة العنـصر المحـوري فـي عملیـات التخطـیط واإلدارة اإلسـتراتیجیة         
وتـساعد فـي تحویـل الرؤیـة ، حیث تحـدد اإلطـار العـام للجمهـور واألنـشطة التـي تقـوم بهـا المنظمـة

ومــن ناحیــة أخــرى فــإن األهــداف ، لتنظیمیــة الــى مــستویات مرغوبــة لــألداءاالســتراتیجیة والرســالة ا
ویـرى المرسـي أن مفهـوم ، تسهم في توجیه القدرات اإلستراتیجیة وتحدید أولویاتها وأهمیتها النـسبیة

الغایــات یــشیر إلــى النتــائج النهایــة للمنظمــة والتــي تــرتبط بتحدیــد الغــرض الــذي یمیزهــا عــن غیرهــا 
 120،وأخـرون،المرسـي( وعـادة مـا تـستند الغابـات إلـى رسـالة المنظمـة . ماثلـةمـن المنظمـات الم

فــي حــین یــشیر مفهــوم األهــداف إلــى النتــائج المطلــوب تحقیقهــا لترجمــة مهــام المنظمــة ، )2002:
  .ٕوامكانیة القیاس والمیل إلى التفصیل، وتتسم بالتحدید الدقیق، ورسالتها إلى واقع عملي

الرغبة التي تسعى المنظمة إلـى تحقیقهـا ویتوافـق هـذا التعریـف مـع : وتعرف األهداف بأنها     
تتعلـــق ) غایـــات(المرســـي فـــي تـــصنیف األهـــداف بحـــسب المـــستوى التنظیمـــي إلـــى أهـــداف عامـــة 

أمــا األهــداف التــي تتعلــق بــاإلدارة الوســطى ، ویطلــق علیهــا األهــداف اإلســتراتیجیة، بــاالدارة العلیــا
  ).2003: 118، العبد(یجیة وتكون على شكل أهداف محددة فهي تنطلق من األهداف اإلسترات

وعلـــى الـــرغم مـــن أن الـــبعض ال یفـــرق بـــین مفهـــومي الغایـــات واألهـــداف إال أن آخـــرین     
یفرقـون بینهمــا علـى أســاس أن الغایـات تــشیر إلـى األهــداف التـي تتمیــز بالغایـات النهائیــة الواجــب 

أمـــا ، مثـــل هـــدف تعظـــیم الربحیـــة ،  Long-run-open-endedتحقیقهـــا ولهـــذا یـــشار إلیهـــا 
األهـــداف فتـــشیر إلـــى األهـــداف الوســـطى المطلوبـــة لترجمـــة مهـــام المنظمـــة ورســـالتها إلـــى نـــواحي 

ــــربح المرغوبــــة، محــــددة ومجــــردة یمكــــن قیاســــها ــــى ، فاألهــــداف قــــد تــــشمل مــــستویات ال ــــد عل العائ
  ).1999: 92، المغربي( الخ........العائد على المبیعات، االستثمار

ویـــرى الباحــــث أن ، ُتحـــدد المـــدة لألهــــداف طویلـــة األجــــل بأنهـــا أطـــول مــــن عـــام واحــــدو    
الغایات تعد بمثابة أهداف عامة وشاملة تعكـس مـا ترمـي المؤسـسة إل تحقیقـه علـى المـدى البعیـد 

أما األهداف فهي نتائج تـشغیلیة یجـب تحقیقهـا خـالل فتـرة زمنیـة ، وتأخذ صیاغات شمولیة مجردة
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الــدوري والــسلمي والمرســي : أي یتوافــق مــع مــا ذهــب إلیــه كثیــر مــن الكتــاب مثــلوهــذا الــر، قــصیرة
  .وآخرین

  -:أهمیة األهداف اإلستراتیجیة*

  .تساعد األهداف على تعریف المنظمة للبیئة التي تعمل بها. 1

  .ًتعد مرشدا التخاذ القرارات بما یتناسب والمواقف التي تواجهها اإلدارة العلیا.2

د واألقــسام وتحدیــد أدوارهــم فـــي لألفــراة العلیــا فــي تحدیــد الــسلطات والمـــسئولیات تــساعد اإلدار. 3
  .الهیكل التنظیمي للمنظمة

أي وضــع صــیغ ومقــاییس كمیــة كلمــا أمكــن ، تــزود األهــداف بمعــاییر لتقیــیم األداء التنظیمــي. 4
  ).2005: 58، الدوري(ٕفي إطار زمني یتناسب وامكانیة تحقیق الهدف ، نحو تحقیق الغایة

كمـــا أنهـــا نقطـــة ، تمثـــل األهـــداف نقطـــة االرتكـــاز التـــي تبنـــى علیهـــا مـــدخالت العملیـــة التربویـــة.5
النهایة التي تلتقي عندها مختلف هذه المدخالت في أثنـاء التقـویم الـشامل للعملیـة التعلیمیـة خـالل 

  ).2002: 86، الجبر(العام الدراسي 

  :صیاغة األهداف* 

 األهـــداف فیقــع الــبعض فــي متاهــات الــصیاغة العامـــة ًیجــد الكثیــر صــعوبة فــي صــیاغة    
وللـصیاغة المنهجیــة ، ممــا یجعلهـا صـعبة التحقیــق والقیـاس وقلیلـة الجــدوى، والعبـارات الفـضفاضة

  -) :1999: 76-77، مرعي(لألهداف مراحل عدیدة هي 

ا ویــتم ذلــك فیمــا یخــص الغایــات واألهــداف العلیــ: البحـث عــن األهــداف المتاحــة فــي المؤســسة. 1
، ًمنفــصال ذلــك عــن الدراســات التــي تقــوم علــى كــشف نقــاط القــوة والــضعف والفــرص والتهدیــدات

ـــة بـــشكل أكبـــر فـــي البحـــث عـــن الممكـــن عبـــر منهجیـــات اإلبـــداع  ویتـــضح العمـــل فـــي هـــذه الحال
  .واالبتكار
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ــــالقم : عملیاتیــــة األهــــداف. 2 ٕحیــــث مــــن المناســــب إعطــــاء األهــــداف محتــــوى ملموســــا واقرانهــــا ب ً
  .وغها والوقت المطلوب لإلنجازالمطلوب بل

، ًبحیث نتجه فـي التحلیـل أوال بتوضـیح العالقـة بـین األهـداف: تحلیل العالقات بین األهداف . 3
وهنـا نــستبعد العالقــات ، أو عالقـات متناقــضة، أو عالقـات مــستقلة، سـواء كانــت عالقـات تكاملیــة

ذات أفـــضلیة بـــین األهـــداف ثـــم نقـــوم بتحلـــیالت الحقـــة تهـــدف إلـــى إعـــداد عالقـــات ، المتناقـــضة
  .ونضیف الخیارات الممكنة إلعداد أهداف منسجمة، المختلفة

، ًفــال ینبغـي لمــستوى التوقعـات أن یكــون خیالیــا: تحلیـل الــصیغة ممكنـة التحقیــق فـي األهــداف. 4
  .ومدى كفایتها لبلوغ األهداف، حیث یجب معرفة ما نمتلكه من وسائل 

  )2002: 31، سلسلة اإلدارة المثلى: (رد المثال التالي ولتحسین صیاغة عبارات األهداف نو
  الصیاغات القویة  األسئلة المثارة عنها  الصیاغات الضعیفة

ـــــــى اإلســـــــتفادة مـــــــن " ســـــــنركز عل
ــــــرة فــــــي المنتجــــــات  خبراتنــــــا الكبی

  الغذائیة

ـــــــع  ـــــــط ببی هـــــــل ســـــــنقوم فق
المنتجـــــــات؟ وأیـــــــن ننـــــــوي 

  القیام ببیعها؟

ســـــــنقوم بتــــــــوفیر المنتجــــــــات الغذائیــــــــة " 
لخـــــــــدمات ألســــــــــواق شــــــــــمال أمریكــــــــــا وا
ـــدا( خـــالل الـــسنتین ) وبـــصفة أساســـیة كن

  األولیتین لعملیاتنا فیما وراء البحار
سنـــصبح مركـــز االمتیـــاز للـــشركة 

  في تكنولوجیا المعلومات
مــــــن هــــــم عمــــــالؤك وأیــــــن 
یتواجــدون؟ مــا الــذي تعتقــد 
ـــــى تقدیمـــــه  ـــــك قـــــادر عل أن

  لهم؟

سنقوم بتوفیر األجهـزة والبرمجیـات ونظـم 
ـــــــر التطب ـــــــي المق ـــــــات لكـــــــل اإلدارات ف یق

  .الرئیسي للشركة

  : خصائص ومعاییر األهداف الجیدة
 لـبعض األهـداف التـي یـصعب قیاسـها االعتبارمع ،  بالقدر المستطاعالقابلیة للقیاس الكمي. 1

تحقیــق الرضــا الــوظیفي إال أنــه ینبغــي االجتهــاد مــن إدارة المنظمــة لوضــع مقــاییس وطـــرق  ًكمیــا
وصــفیة تــساعد فــي الوصــول إلــى بعــض المؤشــرات والنتــائج الدالــة علــى تحقیــق وأســالیب كمیــة و
  )1999: 98، المغربي. (مثل هذه األهداف

 بحیــث تتــسم األهــداف بالقــدرة علــى تحقیــق التكیــف مــع التغیــرات غیــر المتوقعــة فــي :المرونــة. 2
التغیـــر فـــي بمعنـــى أن یكـــون ، وتكـــون المرونـــة وفـــق إطـــار محـــدد للتعـــدیل، بیئــة أعمـــال المنظمـــة

  . مستوى الهدف ولیس في طبیعته



 -٤٥-

بمعنـى أن تكـون مرتفعـة بالدرجـة التـي ،  بحیث توضـع األهـداف فـي مـستوى تحفیـزي:التحفیز. 3
وهـــــذا ال یتــــأتى إلــــى إذا كانـــــت األهــــداف ســـــهلة ، تثیــــر األفــــراد وتـــــستحثهم علــــى األداء المتمیــــز

  ).2002: 144، وآخرون، المرسي. (التحقیق
 یجب أن تـصاغ األهـداف بكلمـات سـهلة ومفهومـة بقـدر اإلمكـان مـن جانـب :الوضوح والفهم. 4

ًوأن تكون محددة ودقیقة الصیاغة بحیـث یكـون فهمهـا موحـدا وأن ، األفراد الذین سیتولون تحقیقها
  ).2005: 468، غنیمة. (تصاغ على شكل نتائج متوقعة

نـــشطة والقــــرارات فــــي  بحیـــث تختفــــي صــــور التنـــاقض والتــــضارب بــــین األ:التــــوازن والتكامــــل.5
  ).2000: 51، السلمي(، أو بین التقسیمات التنظیمیة في المنشأة، المستویات اإلداریة المختلفة

 بحیـث تكـون األهـداف قـد وضـعت بمـشاركة جمیـع األطـراف المـسئولة عـن :المشاركة والقبول.6
األهـداف التـي تنـسجم كما أنه من المتوقع أن یبني المدیرون واألفراد تلـك النوعیـات مـن ، تحقیقها

فــالقبول یــأتي نتیجــة للمــشاركة ویفــضل أن یمتــد القبــول لیــشمل الفئــات الخارجــة ، مــع تفــضیالتهم
ًمثـــل جماعـــات الـــضغط أو المنظمـــات التـــشریعیة وغیرهـــا مـــن الفئـــات التـــي قـــد تقـــف عائقـــا دون 

  .) 2000: 52، السلمي(تحقیق األهداف المزمعة
اف الموضـــوعة مـــع األغـــراض العامـــة للمنظمـــة كمـــا تـــم  یجـــب أن تتناســـب األهـــد:المالءمـــة. 7

فكـــل هـــدف یجـــب أن یعكـــس كونـــه خطـــوة لألمـــام فـــي ســـبیل تحقیـــق ، التعبیـــر عنهـــا فـــي رســـالتها
  .) 2000: 54، السلمي( غایات المنظمة

فــال تتعــارض مــع محــددات العمــل ســواء الداخلیــة أو :  مــع الظــروف المحیطــة للمنــشأةالتوافــق.8
  ).2000: 55، السلمي. (الخارجیة

   : Strategic Implementation مرحلة تطبیق اإلستراتیجیة :المرحلة الثانیة 
تعــد عملیــة تطبیــق اإلســتراتیجیة مــن المراحــل المهمــة فــي ترجمــة الــرؤى واألهــداف العامــة        

عبـارة عـن سلـسلة مـن األنـشطة المترابطـة مــع " ویعـرف تنفیـذ اإلسـتراتیجیة بأنـه ، إلـى واقـع عملـي
  .ها البعض والتي تتضمن تكوین متطلبات اإلستراتیجیة التي یتم اختیارهابعض

، وأســالیب التنفیــذ المتبعــة، الهیكــل التنظیمــي، وتنفیــذ اإلســتراتیجیة یــرتبط بعــدة عوامــل مهمــة منهــا
  .ومدى توافر الموارد البشریة فضال عن الثقافة التنظیمیة

ًوتعطــى غالبیــة المنظمــات جهــدا ووقتــا لعملیــة صــیا غة األهــداف ووضــع الخطــط والبــرامج یــصل ً
  -:إلى حد المغاالة مع إغفال حقیقة أن 
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  . هذه األهداف والخطط والبرامج تواجه عقبات وتهدیدات وصعوبات تقلل من فرص نجاحها -
خطــأ البــدء بتنفیــذ خطــوات إجرائیــة مــع غیــاب الرؤیــة الواضــحة مــن إطــار ومتطلبــات تنفیــذ تلــك -

  .الخطط
المنظمـــة إلـــى إعـــادة صـــیاغة أهـــداف جیـــدة خـــالل المراحـــل التنفیذیـــة اســـتجابة  أفـــراد اضـــطرار -

  .ٕلظروف وامكانیات الواقع العملي بما ال یحقق األهداف السابق تحدیدها
 عملیــــة التحفیــــز والتهیئــــة لتنفیــــذ الخطــــط والبــــرامج ال تقتــــصر علــــى مجــــرد تــــوفیر اإلمكانیــــات -

  .خرى یتطلب تحدیدها وتهیئتهافهناك جوانب أ، والمتطلبات المادیة والبشریة
 ال یقتــــصر دور المــــدراء علــــى تنفیــــذ الخطــــط وفــــق االمكانیــــات بــــل علــــیهم تــــوفیر االمكانیــــات -

   .)2005: 293، الدوري( لتحقیق األهداف المطلوبة
  ).2002: 336، وآخرون، المرسي(: وتتطلب عملیة تطبیق االستراتیجیة خطوات خمس هي

  . الخطة اإلستراتیجیةمراجعة اإلطار العام لوضع. 1
  . اختیار األهداف اإلستراتیجیة وتحضیر متطلبات تنفیذها. 2
  .مراجعة ثقافة المنظمة. 3
  .تهیئة بیئة المنظمة لتنفیذ الخطة اإلستراتیجیة. 4
  . إعداد البرنامج الزمني وتحدید المسئولیات عن تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة. 5

  .ات تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة ومقومات تطبیقهایوضح متطلب) ٧(والشكل التالي رقم 
ویتم تطبیق اإلستراتیجیة من خالل وضع اإلطـار العملـي المتمثـل بـالخطط التنفیذیـة والتـي تـشمل 

  -:ما یلي
  )٣٣٦:٢٠٠٢، المرسي وآخرون ) (٧(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  

 ًالأو ًثانیا  ًثاثال ًبعارا ًخامسا ًسادسا

مراجعة اإلطار العام 
لوضع الخطة 

 اإلستراتیجیة

داف اختیار األھ
االستراتیجیة  وتحضیر 

 متطلبات تنفیذھا 

  مراجعة ثقافة
  المنظمة وتھیئتھا
لتنفیذ الخطة 
 اإلستراتیجیة

تھیئة بیئة المنظمة لتنفیذ 
 الخطة االستراتیجیة

  إعداد البرنامج الزمني
  وتحدید المسئولیات 

  عن تنفیذ الخطة 
  اإلستراتیجیة

مقومات التطبیق الفعال 
 یةللخطة االستراتیج

  اإلستراتیجیةمتطلبات تنفیذ الخطة
 ومقومات تطبیقھا
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  :األهداف قصیرة األجل. 1
 األجــل مــن قبــل اإلدارة العلیــا یــتم نــشر هــذه بعــد مرحلــة وضــع الغایــات واألهــداف طویلــة    

األمــر الــذي ، ٕاألهــداف واعــالم اإلدارة الوســطى واإلدارة التــشغیلیة بهــا لوضــع خططهــم التــشغیلیة
وتعــــرف ، یــــستلزم إشــــتقاق األهــــداف قــــصیرة األجــــل لتحویــــل األهــــداف االعامــــة إلــــى واقــــع عملــــي

وصــل إلیهــا فــي فتــرة تقــل عــادة عــن عبــارة عــن نتــائج مطلــوب الت"األهــداف قــصیرة األجــل بأنهــا 
لـذا ینبغـي عنـد صـیاغة ، )2005: 454، غنـیم. (وتسهم في تحقیق األهداف طویلة المدى، سنة

  :هذه األهداف اتباع القواعد التالیة
 وضع أولویات التغییر بتحدیـد المجـاالت التـي سـیتم فیهـا التحـسن مـن خـالل مقارنـة األوضـاع -أ

  .ثالیة الكتشاف الثغراتًالقائمة حالیا باألوضاع الم
  . وضع قائمة بالتحسینات المطلوبة لكي یتحقق النجاح لإلستراتیجیة-ب
  . تحدید مواطن القصور في أداء المنظمة بحسب أهمیتها-ج
 إعــداد األولویــات لكــل مجــال یتطلــب التطــویر والتحــسین ومقارنتهــا بهــدف الــتحكم فــي نجــاح -د

  ).2002: 48 ،سلسلة اإلدارة المثلى. (اإلستراتیجیة
والبـــد مـــن توجیـــه قـــدر كبیـــر مـــن الوقـــت والجهـــد لـــضمان تماشـــي األهـــداف الـــسنویة مـــع     

ویجـــب أن تكـــون األهـــداف الـــسنویة قابلـــة للقیـــاس ومتجانـــسة ومعقولـــة وتحمـــل ، األهـــداف العامـــة
وأن یكـون لهــا إطـار زمنـي مناسـب وأن تكــون صـیاغتها صـیاغة كمیـة تــشغیلیة ، التحـدي الواضـح

  ).2001: 301، العارف(
ویرى الباحث أن نجاح صیاغة األهـداف قـصیر األجـل وضـمان انـسجامها مـع األهـداف     

یتطلب المشاركة المسبقة من اإلدارة العلیـا لـإلدارات واألفـراد فـي ، العامة وتوفیر الدافعیة لتطبیقها
 تحقیـق ًمما یخلق شعورا بالمـسئولیة لـدى الجمیـع تجـاه، وضع األهداف العامة ووضوح السیاسات

  .ما تم االتفاق علیه مسبقا
   : Programsوضع البرامج التنفیذیة .  2 

تعتبر البرامج خطط تنفیذیة یتم تصمیمها متضمنة مجموعـة مـن األنـشطة لتحقیـق هـدف     
. فالبرنــامج خطــة مؤقتــة تــستخدم لمــرة واحــدة، وینتهــي البرنــامج بمجــرد تحقیــق هــذا الهــدف، معــین

  ).127:2003،العبد(
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، ف إعـــداد الخطـــط والبـــرامج التنفیذیـــة إلـــى تحویـــل البیانـــات الخـــام التـــي تـــم جمعهـــاویهـــد    
مع التأكد على أن البـرامج التنفیذیـة ، وتحدید عدد من األمور واألولویات التي تتعلق بكل هدف

  )2006: العدوي( :ًینبغي أن تتضمن أمورا عدة أهمها 
  .طریقة التنفیذ. 1
  ).قعةالنواتج المتو(مؤشر األداء . 2
  ).من سیؤدي العمل؟( مسئولیة التنفیذ . 3
  .تحدید المدة الزمنیة للتنفیذ. 4
  .التكلفة المتوقعة. 5
  .المتابعة المراجعة النهائیة.6

وتحتــاج هــذه المرحلــة إلــى نظــرة عملیــة وقــدرة علــى تحریــك المــوارد البــشریة وغیــر البــشریة بطریقــة 
وأهــم أســس ، التــي وضــعت فــي المرحلــة الــسابقةمنظمــة ومرتبــة تعمــل علــى تنفیــذ اإلســتراتیجیات 

نجــاح هــذه المرحلــة هــو تحقیــق التكامــل والتعــاون بــین األنــشطة والوحــدات اإلداریــة المختلفــة فــي 
  .المنظمة لتنفیذ اإلستراتیجیات بكفاءة وفاعلیة

   : Budgetsالموازنات المالیة . 3
 الكیفیـــة التـــي یـــتم وهـــي توضـــح، الموازنـــة هـــي خطـــة مالیـــة تغطـــى غتـــرة زمنیـــة محـــددة    

، العبــد. (الحــصول بموجبهــا علــى األمــوال المطلوبــة وكیفیــة توزیعهــا علــى االســتخدامات المختلفــة
128 :2003 (  

ویــتم وضــع المخصــصات المالیــة لكــل هــدف عــن طریــق تحدیــد موازنــات وحــدة النـــشاط     
یــق التفــاهم المطلــوب ثــم یــتم إعــداد الموازنــات فــي ظــل المــستوى الــوظیفي ككــل  مــع مراعــاة تحق

ًوامتـزاج األمـوال الالزمـة إسـتراتیجیا وتـشغیلیا، والتـرابط بـین الموازنـات المختلفـة ً  :318، مرسـي. (ٕ
2003.(  

   :Proceduresاإلجراءات . 4
هي سلسلة من المهام التي یتم تنفیذها من قبـل عـدة أشـخاص بـصورة متتالیـة أو متوازیـة     

الخطـــط التـــي تحـــدد " ألنهـــا ) 2003: 126 ،العبـــد(ویعرفهـــا ، )27:2005،وآخـــرون،الحـــولي(
ًواإلجـراءات أكثـر تحدیـدا مـن الـسیاسات حیـث ، "الخطوات التي یجـب اتبعـاه النجـاز عمـل معـبن 
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ومـن أمثلـة اإلجـراءات ، وتقدیم الخطوات الالزمة لتنفیذ الـسیاسات، تسعى إلى تفصیل التصرفات 
  .حصول على إجازةٕواجراءات الموظف لل، كیفیة استخراج شهادة البكالوریوس

ٕویرى الباحث أن تحقیـق جـودة اإلجـراءات یـستلزم دراسـة االجـراءات فـي كـل فتـرة واعـادة هندسـتها 
ومـــــن المــــــشاكل والمعوقــــــات التــــــي تــــــصاحب ، وتبـــــسیطها وأتمتتهــــــا لتحقیــــــق التحــــــسن المطلــــــوب

  :اإلجراءات في المؤسسات
  .عدم توثیق االجراءات . 1
 .ً من الخطوات الثابتة وتتغیر اإلجراءات تبعا لذلكبعض العملیات ال تتبع نظام معین. 2
  .عدم اتباع االنظمة في تنفیذ بعض االجراءات. 3
  .استخدام كمیات كبیرة من الورق. 4
  .    كثرة التعقیدات والحاجة لتحویل المعامالت بشكل یدوي. 5
  .إهدار الوقت في توصیل وتنفیذ اإلجراءات. 6

  :ًشروطا عدة لتحقیق الهدف من اإلجراءات وهي) 2003: وآخرون ، الفرا(ویحدد     
  . التي یكون لها حاجة حقیقیة للمشروع ومقارنتها من خالل التكالیفاإلجراءاتیجب وضع  •
 .أن یتم تصمیمها تصمیمها بحیث تعكس أهداف الشركة وسیاساتها وتعمل على تحقیقها •
بغـــي المحافظـــة علـــى وین، یجـــب أن تكـــون واضـــحة ومفهومـــة مـــن قبـــل مـــن ســـیقوم باســـتخدامها •

ًواعادة النظـر فیهـا مـن فتـرة ألخـرى حتـى یـتم تعـدیلها وفقـا ،  ومرونتهااإلجراءاتالتوازن بین ثبات  ٕ
 .للظروف المحیطة

  :اإلستراتیجیةالبدائل . 5
ولكــن مــن األســهل واألدعــى إلــى التنفیــذ أن نــسعى ، إن أي خطــة إســتراتیجیة یمكــن تحــسینها    
 256، هایــدي وطمبــسون(" ًلیــة بــدال مــن أن نبــدأ فــي خطــة جدیــدة التحــسین فــي الخطــط الحاإلــى

:2003.(  
وتــشیر العبــارة الــسابقة إلــى ضــرورة وضــع البــدائل اإلســتراتیجیة بحیــث یتــزامن مــع وضــع الغایــات 

وتــــأتي صــــیاغة البــــدائل اإلســــتراتیجیة بعــــد ، وتتوافــــق مــــع الظــــروف المتوقــــع حــــدوثها، واألهــــداف
 وفـــق مجموعـــة المتغیـــرات التـــي یعتقــــد اإلســـتراتیجیة األعمــــالاالنتهـــاء مـــن تحدیـــد موقـــف وحـــدة 

 األعمـــالالمركـــز الحـــالي والمــستقبلي لوحـــدة .  ذات تـــأثیر واضـــح علــى أنهــاالمحلــل االســـتراتیجي 
، فیــتم تولیــد مجموعــة مــن البــدائل الممكنــة فــي ضــوء المتغیــرات القائمــة والمتوقعــة ، اإلســتراتیجیة
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 إســـتراتیجیة المختلفـــة علـــى مـــستوى المنظمـــة مثـــل اإلدارةتویات  تـــرتبط بمـــساإلســـتراتیجیةوالبـــدائل 
 اإلسـتراتیجیةوعلى مستوى وحـدات األعمـال ،  المختلطةواإلستراتیجیةالنمو واالستقرار واالنكماش 

وعلـــى المـــستوى الـــوظیفي مثـــل ،  بـــورتر التنافـــسیةٕواســـتراتیجیة،  نمـــاذج المحفظـــةإســـتراتیجیةمثـــل 
، الحـسیني. ( البحـث عـن الحجـم النمطـي العـاليٕواسـتراتیجیة، المتخبط المبتكر والمرن وإستراتیجیة

18 :2000.(  
ویمكننــا القــول أنــه ال تكفــي أن تكــون قائمـــة االســتراتیجیات الموضــوعة فــي تنــسیق جیـــد     

 لــــذلك ینبغـــي وجــــود قائمـــة واضــــحة مـــن التغییــــرات المحـــددة التــــي فباإلضـــافة، وصـــیاغة جذابــــة 
  .تستلزمها التغیرات المتوقعة

  Strategic evaluation and controlمرحلـة الرقابـة وتقیـیم اإلسـتراتیجیة :المرحلـة الثالثـة 
:  

ً فـي إطـار كونهـا جـزءا ومكونـا رئیـسیا مـن عملیـة لإلستراتیجیةتأتي عملیة الرقابة والتقییم      ً ً
و أ،  التعــــــرف أو رصــــــد األخطــــــاء األولــــــىوالرقابــــــة ال تــــــستهدف بالدرجــــــة ، اإلســــــتراتیجیةاالدار 
ًتهدف أساسا إلى التأكد من صحة التفكیـر ودقـة التخطـیط وكفـاءة  نمإوا، ت أو االنحرافاتالتجاوزا
ٕوان عملیــة الرقابــة علــى تطبیــق الخطــة اإلســتراتیجیة  تمتــد مــن التأكــد مــن جــودة التفكیــر ، التنفیــذ 

لفعلــــي حتــــى التأكــــد مــــن جــــودة األداء ا، اإلســــتراتیجیةوالتأكــــد مــــن جــــودة الخطــــة ، االســــتراتیجي
  ). 2002: 405، وآخرون، المرسي(ومطابقته للمخطط المستهدف 

كمـــا أن كـــل اإلســـتراتیجیات تخـــضع لعملیـــة تقیـــیم لمعرفـــة مـــدى تناســـبها مـــع التغییـــرات التـــي     
ویتطلــب ، ولتقیــیم مــدى دقــة التنبــؤات التــي تحتویهــا الخطــط، تحــدث فــي البیئــة الداخلیــة والخارجیــة

 وبالتـــــالي اكتـــــشاف اإلســـــتراتیجیة المتوقعـــــة مـــــن تطبیـــــق باألهـــــداف ذلـــــك مقارنـــــة النتـــــائج الفعلیـــــة
                                        ) 2006 :2، أبــــو بكــــر( اإلســــتراتیجیةأو فــــي تطبیــــق ، االنحرافــــات ســــواء كانــــت فــــي التــــصمیم

  ).2005: 322، الدوري: (وتصنف الرقابة إلى ثالثة مستویات هي 
التــي تهــدف إلــى إحكــام الرقابــة ) Strategic Control(تراتیجي الرقابــة علــى المــستوى االســ •

  .على االتجاه االستراتیجي العام للمنظمة نحو المستقبل وعالقتها مع المجتمع الذي تخدمه
التــي تهــدف إلــى إحكــام الرقابــة علــى ) Tactical Control(الرقابــة علــى المــستوى التكتیكــي  •

 .د من مطابقة األداء مع األهداف الموضوعةعملیة تنفیذ الخطط االستراتیجیة والتأك
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التــي تهــدف إلــى إحكــام الرقابــة ) Operational Control(الرقابــة علــى المــستوى التــشغیلي  •
 .على النشاطات والخطط قصیرة األمد

مـع هـذا التـصنیف الـذي یؤكــد علـى أهمیـة عملیـة الرقابـة فــي ) 1999: 71، المغربـي(وقـد إتفـق 
، )Strategy Corporate(ًیة بـداءا مـن االسـتراتیجیة الكلیـة للمنظمـة جمیع مستویات االسـتراتیج

ًوصـوال إلـى اإلسـتراتیجیة الوظیفیـة ) Business strategy(ًومرورا باستراتیجیة وحدات االعمـال 
الـذي یبــین ، )10(وهـي كمــا هـو موضـح بالـشكل رقـم ، )Functional Strategy(أو التـشغیلیة 

ٕوالــــــــى الرقــــــــاب االداریــــــــة ، ســــــــتراتیجیة فــــــــي المــــــــستوى االولحاجــــــــة المنظمــــــــة إلــــــــى الرقابــــــــة اال
)Manegerial Control ( ٕوالى الرقابة التشغیلیة في المستوى الثالث، في المستوى الثاني.  

  :ویمكن توضیح دور الرقابة اإلستراتیجیة كوسیط بالشكل التالي
  توضیح دور الرقابة اإلستراتیجیة كوسیط) ٨(شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧١:١٩٩٩،لمغربيا( 
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، نحـــوت، الـــسلمي: (وتتحـــدد عملیـــة التقیـــیم لإلســـتراتیجیة مـــن خـــالل ســـتة عوامـــل هـــي     

213-212 :1994: (  

  .درجة التناسق الداخلي بین السیاسات واالستراتیجیات واالمكانات. 1

أحـدهما ثابـت : درجة التناسق مع الظـروف المحیطـة بالمنـشأة وللتناسـق مـع الظـروف وجهـان . 2

ــأثیر المطلــوب للــسیاسات باعتبــار الظــرف المحیطــة ، خــر متغیــرواأل والوجــه الثابــت أنهــا تحكــم الت

أمـا الوجـه المتغیـر فالمقـصود بـه الحكـم علـى مـدى التـأثیر المطلـوب ، ًكما هـي موجـودة اآلن فعـال

  .للسیاسات بالنظر إلى الظروف المحیطة التي تتجه للتغیر

  .ي تمتلكها المؤسسةمدى مناسبتها للموارد المتاحة الت. 3
  . هل هي درجة مقبولة للمنشأة أم غیر مقبولةاإلستراتیجیةدرجة المخاطر التي تتضمنها . 4

  .ُ ویحكم علیها بموجب الزمن المحدداإلستراتیجیةاألفق الزمني المناسب الذي تمتد علیه . 5

لمؤشــرات الكمیــة ًوهــل هــي فعالــة وفقــا للمعــاییر وا، القــدرة علــى العمــل بهــا ومــدى صــالحیتها. 6

  المتعارف علیها ؟

         ومن خالل عملیتي الرقابة والتقییم یمكننا الوصول إلى مرحلـة مهمـة فـي إحـداث التعـدیل 

، رة الرقابـــة فـــي دواألخیـــرة التـــصحیحیة التـــي تمثـــل الحلقـــة اإلجـــراءاتالمناســـب مـــن خـــالل اتخـــاذ 

ٕواحـداث التعـدیالت الالزمـة للخطـة وممـا  نـصابها وتعـدیل االنحرافـات إلـى مـوراألوفیها یتم إعـادة 

، إدریــــــــــس(:ة مـــــــــستمرة تبـــــــــرز أهمیتهــــــــــا فیمـــــــــا یلـــــــــيســـــــــبق نـــــــــرى أن التقیـــــــــیم والرقابــــــــــة عملیـــــــــ
  )٤٩٢:٢٠٠٢،والمرسي

  .خاصة وأن المنفذ هو عنصر بشري معرض للخطأ، تفادي الخطأ وتصحیح االنحرافات. 1

  .لعملیة االدارةتفادي آثار التغیرات التي قد تحدث بین الفواصل الزمنیة . 2

تـــدني مـــستوى ، ضـــیاع الوقـــت : (یترتـــب علـــى غیـــاب عملیـــة الرقابـــة الكثیـــر مـــن األمـــور مثـــل. 3

  ).اإلسراف في الموارد البشریة، العمل واالنجاز
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  :العوامل التي تساعد على نجاح التخطیط االستراتیجي
ـــــدة علـــــى نجـــــاح التخطـــــیط االســـــتراتیجي تناولهـــــا الك ـــــاب مـــــن زوایـــــا          ثمـــــة عوامـــــل عدی ت

) العقیــل(إال أن جمیعهـا تــدور فـي محـاور متقاربــة حیـث أورد ، اهتمامـاتهم وتخصـصاتهم المختلفــة
  :عوامل نجاح التخطیط اإلستراتیجي التي تخدم التنمیة الشاملة على النحو التالي

  .ً واقعي متكامل بعیدا عن التخمین والحدسمقیام التخطیط اإلستراتیجي على نظا. 1
 .كون نابعة من واقع بیئة العمل التي تتفاعل معهاأن ت. 2
  .أن یشترك جمیع العاملین في وضع الخطة لضمان تفاعلهم عند التطبیق. 3
 .أن تحقق األهداف العامة للتخطیط حاجة األفراد والمجتمعات إلى تنمیة وتطویر ذاتها. 4
  .قصانأن تكون الخطة الموضوعة قابلة للتغیر والتطویر والزیادة والن. 5
  أن تكون الخطة منسجمة مع األهداف الموضوعة لتحقیق النماء والتطور . 6
  .أن تركز الخطة علة األولویات في العمل بالمنظمة. 7
  . ) 2003: 3، العقیل(أن تكون الخطة قابلة للتقییم والمتابعة والرقابة. 8

  :متطلبات هامة لنجاح التخطیط وهي) الفرا(ویضیف 
  .ا تؤمن بالتخطیط اإلستراتیجيوجود إدارة علی. 1
  .هیكل تنظیمي واضح ومناسب للمؤسسة . 2
  .توفر اإلمكانات المادیة والمهارات المناسبة والمتنوعة للقیام بالتخطیط. 3
ًتوفر صورة واضحة عن بیئة الجامعة وادراك القصور جیدا. 4 ٕ.  
  .التزام من الموظفین واإلدارة المتوسطة بالتخطیط. 5
ـــــوفر القن. 6 ـــــق الخطـــــة ت ـــــة علـــــى تطبی اعـــــة الكاملـــــة للمـــــشاركین بالخطـــــة بحجـــــم الفوائـــــد المترتب

  ).2005: 9، الفرا( االستراتیجیة
وتؤیـــد دار الدراســـات االقتـــصادیة بالریـــاض المتطلبــــات ســـایقة الـــذكر وتـــضیف للعوامــــل     

ـــــي المناســـــب ـــــامج الزمن ـــــوفر البرن والمرونـــــة ، ووضـــــوح المخرجـــــات ومؤشـــــرات األداء، النجـــــاح وت
  ).1:2005، مجلة عالم االقتصاد(ونظم المتابعة والتصحیح ، هولة في االتصاالتوالس
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  :معوقات التخطیط اإلستراتیجي

امــة فــي النقـــاط وتــتلخص المعوقــات الع، تقــسم المعوقــات إلــى معوقــات عامــة ومعوقـــات تنظیمیــة
  )2006 :2، أبو بكر( : التالیة

  .عدم الدقة في المعلومات والبیانات. 1
  .ات العاملین السلبیة تجاه الخطةاتجاه. 2
  .عدم صحة التنبؤات واالفتراضات. 3
  .إغفال الجانب اإلنساني مما یؤدي إلى معارضة العاملین للخطة وعرقلة تنفیذها. 4
  .االعتماد على جهات خارجیة في وضع الخطة. 5
  .والمركز المالي للمنظمة، عدم مراعاة التغیر في الواقع مثل نوع االقتصاد. 6
   .أسباب متعلقة بعدم مراعاة إتباع خطوات التخطیط. 7

  :أن من بین المعوقات أیضا)  الفرا (ویضیف 
عدم وضوح المسئولیات المتعلقة بالتخطیط واالعتقاد الخاطئ بـأن التخطـیط اإلسـتراتیجي هـو . 1

  .مسئولیة اإلدارة العلیا فقط
 . وانـشغال االعمـال الروتینیـة واإلجرائیـةعدم توفر الوقت الكافي لإلدارة بـسبب میلهـا للمركزیـة. 2
  )9:2005، الفرا(

   )2006: 86، الدهدار( : أما المعوقات التنظیمیة فیمكن إیجازها في التالي
  :نمط اإلدارة* 
  . عدم وضوح األهداف 1
  .الدكتاتوریة. 2
  .قیود زمنیة غیر منطقیة. 3
  )التعطیل( التسویف في اتخاذ القرارات .4
  :نمط العمل* 
  .التمسك باإلجراءات الرسمیة. 1
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  .البیروقراطیة. 2
  .إحباط األفكار الجدیدة. 3
  عدم التحفیز . 4
  .عدم التفویض لعدم الثقة في قدرات اآلخرین. 5
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ه جهــن أهــم معوقـات التخطــیط االســتراتیجي والمــشكالت التــي توا أن مــویتـضح ممــا ســبق    
ًحیـــث أن كثیـــرا مـــن الخطـــط جیـــدة الـــصیاغة ومتكاملـــة ، هـــي مـــشكالت المتابعـــة وتنفیـــذ الخطـــط

 حــسب مــا یــرى -العناصــر ال یــنجح القــائمون علــى اإلدارات فــي تنفیــذها العتبــارات كثیــرة أهماهــا
وقلـــة الخبـــرات ،  بأهمیـــة التخطـــیط اإلســـتراتیجي ضـــعف الثقافـــة-الباحـــث خـــالل خبراتـــه العملیـــة

  . والمؤهالت اإلداریة المتعلقة بأدوات اإلدارة المتعلقة بأدوات اإلدارة اإلستراتیجیة 

  :واقع التعلیم العالي في فلسطین

ـــیم العـــالي فـــي فلـــسطین مكانـــا ممیـــزا  ًإن للتعل ذلـــك إذا مـــا قـــورن بـــنظم التعلـــیم العـــالي ، ً
مـــــن جمیـــــع الفلـــــسطینیین بـــــالتعلیم العـــــالي ویبلـــــغ معـــــدل االلتحـــــاق %) ٢ (إذ یلتحـــــق ، الدولیـــــة 

%) ١٥( أكثـر مــن ) ٤٢-١٨( اإلجمـالي بـالتعلیم العــالي الفلـسطیني فـي متوســط أعمـار مـا بــین 
ـــــة فـــــي  ـــــشرق األوســـــط والبلـــــدان النامی ـــــسبة إلقلـــــیم ال ـــــر مـــــن المتوســـــط بالن   وهـــــو رقـــــم أعلـــــى بكثی

  ). ٢٠٠٨: ١٢، اليوزارة التربیة والتعلیم الع.(العالم 
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وبعــد تــسلم الـــسلطة الوطنیــة الفلــسطینیة مهـــام التعلــیم فــي فلـــسطین تــشكلت وزارة التربیـــة 
ثــم أعطــت هــذه المهمــة لــوزارة مــستقلة حملــت اســم وزارة التعلــیم العــالي والبحــث ، والتعلــیم العــالي

  ).٢٠٠٦، وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطیني. ( العلمي

  : وزارة التربیة والتعلیم العالي في البنود التالیةوقد تلخصت مهام 
  .تحسین جودة التعلیم العالي -
 .تحسین وتطویر األجهزة اإلداریة في التعلیم العالي والقطاع الخاص -

 .التركیز الشمولي على البعد التطبیقي للتعلیم العالي الفلسطیني -

 .التركیز على البحث العلمي كأحد مقومات التعلیم العالي -

تكــون قطــاع التعلــیم العــالي مــن جمیــع المؤســسات التــي تقــدم بــرامج أكادیمیــة وتدریبیــة وی
وخمـــس ، وتـــشمل هـــذه المؤســـسات إحـــدى عـــشرة جامعـــة فلـــسطینیة، بعـــد مرحلـــة الدراســـة الثانویـــة

  .)٢٠٠٣: ٣، وزارة التربیة والتعلیم. (كلیات جامعیة موزعة في أنحاء الوطن

ن بمؤســـسات التعلـــیم العـــالي النظـــامي فـــي جامعـــات ویبلــغ إجمـــالي عـــدد الطلبـــة الملتحقـــی
) ٤٦٤٥٣( في حین بلـغ عـدد إجمـالي الطلبـة فـي جامعـة القـدس المفتوحـة ) ٧٦٦٥٠( فلسطین 

-٢٠٠٧، الـــدلیل اإلحـــصائي. (٢٠٠٥-٢٠٠٤بحـــسب الـــدلیل اإلحـــصائي للتعلـــیم العـــالي للعـــام 
٢٠٠٨.(  

بمـــا ، ًطالبـــا وطالبـــة، )٣٧٧٨٣( ویبلـــغ تعـــداد طلبـــة الجامعـــات الـــثالث فـــي قطـــاع غـــزة 
  .من إجمالي الطلبة%) ٤٩.٣(نسبته 

، وجامعـة األقـصى ، الجامعـة اإلسـالمیة ( جامعـاتمـن ال العدیـدویوجد فـي قطـاع غـزة 
وغیرهـا مـن الجامعـات ، وجامعة فلسطین ، وجامعة القدس المفتوحة ، وجامعة األزهر 

ــیم العــالي  ــة والتعل  ســنتناول فــي هــذه الدراســة ولكــن، ) المعتــرف بهــا فــي وزارة التربی
  :ًالجامعات األكثر تخریجا لطالب كلیات التربیة 

 وتعتبـــر أقـــدم جامعـــة فـــي القطـــاع وهـــي ١٩٧٨وقـــد أســـست فـــي العـــالم : الجامعـــة اإلســـالمیة -
مؤسسة مـستقلة تعمـل بإشـراف وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي وهـي عـضو فـي اتحـاد الجامعـات 

( میة وجامعـات البحـر األبـیض المتوسـط وبهـا عـشر كلیـات العربیة ورابطة الجامعـات اإلسـال
 - اآلداب– التربیــــــة – التجـــــارة - التمـــــریض– تكنولوجیـــــا المعلومـــــات – الهندســـــة –الطـــــب 
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ــــغ عــــدد طالبهــــا )  الــــشریعة–أصــــول الــــدین  ــــب وطالبــــة٢٠٠٠٠ویبل وتمــــنح شــــهادات ،  طال
  ).٢٠٠٩: والتسجیلعمادة القبول ( البكالوریوس والماجستیر في العدید من البرامج 

 -الطـــب( وتـــضم الجامعـــة عـــشر كلیـــات ، ١٩٩١والتـــي أســـست فـــي العـــام : جامعـــة األزهـــر -
 - العلـــوم– هندســة الحاســـوب وتكنولوجیــا المعلومـــات - العلـــوم الطبیــة والتطبیقیـــة–الــصیدلة 

).  الحقـوق– التربیـة - اآلداب والعلـوم اإلنـسانیة- االقتصاد والعلوم اإلداریـة–الزراعة والبیئة 
وتمــنح الجامعــة درجـــة البكــالوریوس والماجــستیر فـــي العدیــد مــن البـــرامج ویبلــغ عــدد طالبهـــا 

 ).٢٠٠٩: جامعة األزهر(ً طالبا وطالبة ٩٨٧٢قرابة 
وقـــد انبثقـــت عـــن كلیـــة التربیـــة الحكومیـــة وتطـــورت إلـــى جامعـــة فـــي العـــام : جامعـــة األقـــصى -

 كلیـــة - كلیـــة اآلداب–بیقیـــة كلیـــة العلـــوم التط( وتــضم الجامعـــة خمـــس كلیـــات هـــي ، ٢٠٠١
وتمــنح الجامعــة درجــة البكــالوریوس والماجــستیر فــي )  كلیــة الفنــون– كلیــة اإلعــالم –التربیــة 

 ).٢٠٠٩، جامعة األقصى. ( العدید من البرامج بالتعاون مع جامعة عین شمس

  : ادات التخطیط في جامعات قطاع غزة  دوائر و عم
: الجامعـة اإلسـالمیة، عمـادة التخطـیط: ( اإلسـالمیةعمادة التخطیط والتطـویر فـي الجامعـة .٢

٢٠٠٩.(  

أنـــشئت عمـــادة التخطـــیط والتطـــویر لإلطـــالع بالمهـــام والمـــسئولیات التـــي تحقـــق الغایـــات 
واألهــداف المرســومة مــن خــالل إعــداد الخطــط والدراســات التطویریــة بالتعــاون مــع إدارة الجامعــة 

  .فیذ هذه الخططوالعمادات والدوائر المختلفة واإلشراف على تن
ولتحقیـــق غایـــات الجامعـــة المتمثلـــة بـــالنهوض والرقـــي بالجامعـــة حتـــى تكـــون فـــي مـــصاف أفـــضل 

  :تم صیاغة األهداف التالیةالجامعات اإلقلیمیة 
ـــــــة المـــــــدى ورســـــــم الـــــــسیاسات  - ـــــــة ســـــــواء قـــــــصیرة المـــــــدى أو طویل وضـــــــع الخطـــــــط التطویری

ــــــي تأخــــــذ فــــــي االعتبــــــار توســــــع ونمــــــو الجامعــــــ ــــــة واإلســــــتراتیجیات الت ة والمتغیــــــرات التعلیمی
  .والمجتمعیة

إجــــراء الدراســــات التــــي تــــساهم فــــي تطــــویر األداء اإلداري واألكــــادیمي والبحــــث العلمــــي فــــي  -
 .الجامعة

 .وضع تصور لتفعیل دور الجامعة بالمجتمع المحلي والدولي -

ـــــسیاسات واالســـــتراتیجیا -  فـــــي تجمـــــع المعلومـــــات واإلحـــــصاءات التـــــي تمكـــــن مـــــن وضـــــع ال
 .داریة واألكادیمیةالمجاالت اإل
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  :الواجبات والمسئولیات

  : لتحقیق األهداف األساسیة التي تم صیاغتها یناط بالعمادة المسئولیات والواجبات التالیة
  .ٕدراسة واعداد متطلبات الكلیات والمراكز من المشاریع التطویریة .١
 .إعداد الخطة التطویریة السنویة للجامعة .٢

 .ریة السنویة للكلیاتاإلشراف على إعداد الخطط التطوی .٣

ٕإعــداد أولویــات المــشاریع الخاصــة بالكلیــات والوحــدات المختلفــة واخراجهــا وتجهیزهــا بغــرض  .٤
، ومتابعـــة الــسعي مـــع الجهـــات ذات العالقــة داخـــل الجامعـــة، الحــصول علـــى التمویــل الـــالزم

 .لتوفیر الدعم المالي والفني لتنفیذها

ٕقها وتحلیلهــــــا واخراجهــــــا بــــــشكل یــــــساند تجمیــــــع البیانــــــات اإلحــــــصائیة عــــــن الجامعــــــة وتنــــــسی .٥
 .االحتیاجات المختلفة التخاذ القرارات

 .العمل على تطویر عالقة الجامعة بالمجتمع وبالمراكز والجامعات المحلیة واألجنبیة .٦

 .دراسة سیاسة قبول الطالب ورفع التوصیات الالزمة بهذا الشأن .٧

 .مختبرات ولوازم أخرىتحدید متطلبات الجامعة من أعضاء هیئة تدریس وأبنیة و .٨

 .إجراء دراسات لتقییم وتطویر المناهج والخطط والبرامج المنهجیة والالمنهجیة .٩

المــشاركة فـــي ورشـــات العمـــل والمـــؤتمرات المحلیــة والدولیـــة والتـــي تنـــاقش قـــضایا التخطـــیط  .١٠
 .والتطویر الجامعي

 :جامعـــة األقـــصى، عمـــادة التخطــیط:(عمــادة التخطـــیط والتطــویر بجامعـــة األقــصى .٣

٢٠٠٨.(  

لتأخـــــذ دورهــــا فــــي تطـــــویر الجامعــــة علــــى كـــــل ، تــــم إنــــشاء عملیـــــة التخطــــیط والتطــــویر
  .ثم أصبحت عمادة مستقلة، تحت مسمى دائرة، م١٩٩٦وقد تم ذلك في نوفمبر ، األصعدة
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  :أهداف العمادة ومجاالت نشاطها
ًالعمـــل الـــدؤوب علـــى رفـــع مـــستوى الجامعـــة أكادیمیـــا واداریـــا مـــن خـــالل تقـــدیم االس • تـــشارات ًٕ

  .واألكادیمیة المدروسة لمجلس الجامعة، اإلداریة
ــــسلیمة، تقــــدیم التوصــــیات المناســــبة • ــــى اتخــــاذ القــــرارات ال ، التــــي تــــساعد مجلــــس الجامعــــة عل

 .والمساهمة الفعالة في وضع اآللیات المناسبة لتنفیذها

 وذلـــك، التـــي تـــساهم فـــي مـــشروع تطـــویر الجامعـــة، عقـــد اللقـــاءات والنـــدوات ورشـــات العمـــل •
 .بالتنسیق مع الدوائر المعنیة

ـــــصال والتعـــــاون مـــــع ذوي الخبـــــرة فـــــي مجـــــاالت التخطـــــیط والتطـــــویر واإلدارة الحدیثـــــة • ، االت
 .ٕوافادتهم بهدف رفع المجتمع، واالستفادة من خبرة اآلخرین

 .المساهمة في رفع مستوى الكادر األكادیمي واإلداري في الجامعة وتحسینه •

حیــث قــام هــذا المركـــز ، ز الدراســات وقیــاس الــرأي العــامكمــا قامــت العمــادة بإنــشاء مركــ
بــإجراء عــدة اســتطالعات دوریــة واســتطالعات طارئــة والتــي تــشخص حاجــة المجتمــع الفلــسطیني 

وذلـك بالتعـاون مـع ، كمـا تـشرف العمـادة علـى إعـداد المـشاریع التطویریـة. من هذه االسـتطالعات
  .لدعم مرافق الجامعة المختلفةالعمادات المعنیة من أجل رفعها للجهات المانحة 

  )٢٠٠٩: جامعة األزهر، عمادة التخطیط: ( عمادة التخطیط والجودة بجامعة األزهر .٤

بعـد مـرور ثمـاني سـنوات ، ١٩٩٩أنشئت عمادة التخطیط بجامعة األزهر في العـام الجـامعي 
: مــا یلــيوقــد كــان مــن أهــم المهــام واإلنجــازات التــي اضــطلعت بهــا العمــادة ، علــى قیــام الجامعــة

  ):٤٩: ٢٠٠١، دلیل الجامعة(
  .وضع سیاسة القبول بالجامعة وفق االحتیاجات الحقیقیة للمجتمع •
 .إعداد وتطبیق استمارات لتقویم أعضاء هیئات التدریس •

 .إعداد استمارات لتقویم المقررات الدراسیة المطروحة •

 .دراسة الكتاب الجامعي والسعي لتطویره ووضع آلیات لطباعته •

صورات ومقترحــــات عملیــــة لتطــــویر مكتبــــة الجامعــــة وحوســــبتها وتزویــــدها بــــاألجهزة إعــــداد تــــ •
 .والدوریات والكتب والبرامج
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  الفصل الثالث
  ةالدراسات السابق

  
  .الدراسات المحلیة  - 
 .الدراسات العربیة  - 

 .الدراسات األجنبیة  - 
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  -:تمهید 

 ،  الدراســة الحالیــة بموضــوعذا الفــصل بعــض الدراســات التــي لهــا عالقــةنتناول فــي هــســ
والتعـــرف علـــى األســـالیب واإلجـــراءات التـــالي ،  التـــي تناولتهــاالهامـــة  الموضـــوعات للوقــوف علـــى

  الباحـــثوقــد قــام ، وتوضـــیح مــدى االســتفادة منهـــا،  النتــائج التـــي توصــلت إلیهــادراســة و، تبنتهــا
 و،  المحلیـــة تفبــدأ باألحـــدث لكـــل مــن الدراســـا،  الدراســـات الـــسابقة بحــسب تـــاریخ النـــشربترتیــب

  .العربیة واألجنبیة
  

   :لدراسات المحلیةا: ًأوال 

العالقــة بــین التوجــه االســتراتیجي لــدى اإلدارة : "بعنــوان) ٢٠٠٦، الدهــدار(دراســة  .١
دراسـة میدانیـة علـى جامعـات ( العلیا في الجامعات الفلسطینیة ومیزتهـا التنافـسیة 

 ).قطاع غزة

بعـــــض متغیـــــرات التوجـــــه االســـــتراتیجي مثـــــل هــــدفت الدراســـــة إلـــــى تحلیـــــل العالقـــــة بـــــین 
وبـین اكتـساب ، كمتغیـرات مـستقلة)  معدالت االبتكار والتغیر التكنولوجي-التخطیط االستراتیجي(

كمــا هــدفت إلــى التعــرف علــى حقیقــة التوجــه االســتراتیجي لــدى اإلدارة العلیــا فــي ، المیــزة التنافــسیة
قـدراتهم فـي اسـتغالل المـوارد التـي تمتلكهـا ومحاولـة تحـسین ، المؤسسات الجامعیة فـي قطـاع غـزة

وقـــد ، وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، المؤســـسة لتحقیـــق أهـــدافهم اإلســـتراتیجیة
 مـــن العـــاملین فـــي اإلدارات ١٦٥اعتمـــدت الدراســـة االســـتبانة كـــأداة لجمـــع البیانـــات طبقـــت علـــى 

  :الدراسة إلى نتائج عدة أهمهاوقد توصلت ، العلیا في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة
مـــن حجـــم العینـــة یتفقـــون أن مفهـــوم التخطـــیط االســـتراتیجي واضـــح لــــدى اإلدارة %) ٥٠(أن  -أ

  .العلیا للجامعات الفلسطینیة
هناك عالقـة ذات داللـة إحـصائیة بـین جمیـع متغیـرات التوجـه اإلسـتراتیجي والمیـزة التنافـسیة  -ب

 .لمؤسسات التعلیم العالي في قطاع غزة

مــــن مجتمــــع الدراســـة یؤكــــد علــــى ضـــرورة خلــــق بیئــــة  %) ٦١( أظهـــرت الدراســــة أن نـــسبة  -ج
 .مناسبة لتطبیق الجودة الشاملة للوصول للتمیز

مــن حجــم العینــة توكــل القیــام بــالتخطیط اإلســتراتیجي ، %)٥٥.١(أظهــرت الدراســة أن نــسبة  -د
 .للجان االستشاریة خارجیة
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دراسة واقع التخطیط االستراتیجي فـي المنظمـات : "بعنوان) ٢٠٠٦، األشقر(دراسة  .٢
  ".غیر الحكومیة المحلیة في قطاع غزة

ــــى واقــــع التخطــــیط اإلســــتراتیجي فــــي المنظمــــات غیــــر  ــــى التعــــرف عل هــــدفت الدراســــة إل
والمعوقـــات المحـــددة لممارســـة التخطـــیط ، الحكومیـــة فـــي قطـــاع غـــزة مـــن حیـــث وضـــوح المفهـــوم

هدفت إلى التعرف على أثـر الـسمات والمتغیـرات الشخـصیة كما ، اإلستراتیجي في هذه المنظمات
وقـــــد اســـــتخدم الباحـــــث المـــــنهج الوصـــــفي ، والتنظیمیـــــة فـــــي فهـــــم المـــــدیر للتخطـــــیط اإلســـــتراتیجي

، )١٣٣( حیـــث طبقـــت علـــى ، وقـــد اعتمـــدت الدراســـة االســـتبانة كـــأداة لجمـــع البیانـــات، التحلیلـــي
  :وتوصلت إلى نتائج عدة أهمهاًمدیرا 

( م التخطــیط االســتراتیجي لــدى مــدیري المنظمــات غیــر الحكومیــة بلــغ نــسبة أن وضــوح مفهــو •
  .من مجتمع الدراسة) ٦٦.٧

ال توجــد عالقــة بــین درجــة وضــوح المفهــوم العلمــي للتخطــیط اإلســتراتیجي ومــستوى ممارســته  •
 .في المنظمات غیر الحكومیة

الزمـة أهـم عوامـل نجـاح أن توفر المهارات والكفاءات ونظـم المعلومـات واإلمكانـات المادیـة ال •
 .وتطبیق التخطیط االستراتیجي

واقـع التخطـیط اإلسـتراتیجي فـي الجامعـة : "وهـي عنـوان) ٢٠٠٦، الـدجني( دراسة  .٣
  .اإلسالمیة في ضوء معاییر الجودة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التخطـیط اإلسـتراتیجي فـي الجامعـة اإلسـالمیة 
تیجیة المعـدة فـي ضـوء معـاییر الجـودة التـي أقرتهـا الهیئـة الوطنیـة من خالل الخطـة اإلسـترا، بغزة

اتبـع الباحـث ، ولتحقیـق أهـداف الدراسـة، لالعتماد والنوعیة لمؤسـسات التعلـیم العـالي فـي فلـسطین
فقـرة  ) ٥٨( وقام بتـصمیم اسـتبانة مكونـة مـن ، ومنهج تحلیل المحتوى، المنهج الوصفي التحلیلي
  :هيموزعة على أربعة أبعاد 

  .مدى وضوح مفهوم التخطیط اإلستراتیجي •
 .درجة ممارسة الجامعة نحو اتجاه التخطیط اإلستراتیجي •

 .درجة ممارسة الجامعة لعملیة التخطیط اإلستراتیجي •

درجـــة تـــوافر الهیئـــة الوطنیـــة لالعتمـــاد والجـــودة والنوعیـــة فـــي الخطـــة اإلســـتراتیجیة للجامعـــة  •
 .اإلسالمیة
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ــــم توزیــــع االســــتبانة ع ــــإدارة الجامعــــةوقــــد ت ــــى كــــل مجتمــــع الدراســــة المتمثــــل ب وفریــــق ، ل
كمــا قــام الباحــث ، )١٠٥( وقـد اســتجاب مــنهم ، ًعــضوا) ١١٧(البــالغ عــددهم ، التخطـیط والجــودة

وعقــد ورشــة لمجموعــة بؤریــة مكونــة مــن عــشرة مــن أســاتذة الجامعــة مــن ، بإعــداد بطاقــة محتــوى
  .لتحلیل محتوى الخلطة، كلیات ودوائر مختلفة

  : توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج أهمهاوقد
وضـــــوح المفهـــــوم العـــــام للتخطـــــیط اإلســـــتراتیجي لـــــدى إدارة الجامعـــــة بدرجـــــة مرتفعـــــة بلغـــــت  •

)٧٩.٩٨.(%  
من مجتمـع الدراسـة یمارسـون التخطـیط اإلسـتراتیجي ویعتبـرون جـودة %) ٧٥.٨٩( أن نسبة  •

 الـــشاملة فـــي سیاســـات الجامعـــة التخطـــیط اإلســـتراتیجي خطـــوة الزمـــة ومهمـــة لتحقیـــق الجـــودة
 .وأدائها

تـــوافر معـــاییر الهیئـــة الوطنیـــة لالعتمـــاد والجـــودة والنوعیـــة فـــي مكونـــات الخطـــة اإلســـتراتیجیة  •
 %). ٧٣.٣٦( للجامعة بنسبة مرتفعة بلغت 

عمومیـــة ( وجـــود ضـــعف فـــي صـــیاغة بعـــض جوانـــب الرؤیـــة والرســـالة واألهـــداف مـــن حیـــث  •
عــدم دقــة التعبیــر فــي بعــض ، شــمولیة بعــض األهــداف، الرؤیــة وضــعف استــشرافها للمــستقبل

 ).جوانب الرسالة

قد دلت النتـائج علـى أن هنـاك ضـعف فـي مـشاركة إدارة الجامعـة للعـاملین فـي إعـداد الخطـة  •
 والخطة التنفیذیة، اإلستراتیجیة 

دور برنامج التطویر المدرسي في تنمیة مهارات : "بعنوان) ٢٠٠٦، شبالق( دراسة  .٤
  ". مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزةالتخطیط لدى

هــــدفت الدراســــة إلــــى الكــــشف عــــن دور برنــــامج التطــــویر المدرســــي فــــي تنمیــــة مهــــارات 
  .التخطیط لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة

  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي لمالءمته لموضوع الدراسة
  .یرة من مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزةًمدیرا ومد ) ٨٥( وبلغت عینة الدراسة 

مجـــاالت لتـــشتمل ) ٦( فقـــرة وزعـــت علـــى ) ٦٠( واســـتخدم الباحـــث اســـتبانة مكونـــة مـــن 
ـــــؤ ودراســـــة المـــــستقبل : علـــــى مهـــــارات التخطـــــیط المدرســـــي وهـــــي ـــــد –التنب ـــــل الواقـــــع وتحدی  تحلی
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ار االسـتراتیجیات واتخـاذ  اختیـ- صـیاغة الرؤیـة والرسـالة وتحدیـد األهـداف–االحتیاجات وترتبیها 
  . التنظیم والتنسیق وتنمیة العالقات اإلنسانیة- المتابعة والتقویم والتطویر–القرارات 

  :من أهم نتائج الدراسة
أن البرنـامج نجـح بدرجـة جیـدة فـي تنمیــة مهـارات التخطـیط لـدى مـدیري المـدارس بمحافظــات  •

 ومــدیراتها لمهــارات التخطــیط التــي وكــان لــه الــدور البــارز فــي امــتالك مــدیري المــدارس، غــزة
  .انعكست على ممارساتهم في مجاالت اإلدارة المدرسیة

حقــق البرنــامج أعلــى درجــات التنمیــة لمهــارات التخطــیط المدرســي فــي مجــال صــیاغة الرؤیــة  •
ـــــة األولـــــى ـــــار ، والرســـــالة وتحدیـــــد األهـــــداف وحـــــصل علـــــى المرتب كمـــــا وحـــــصل مجـــــال اختی

وحـصل مجـال المتابعـة والتقـویم والتطـویر ، ت على المرتبة الثانیةاإلستراتیجیات واتخاذ القرارا
ویلیــه مجــال تحلیــل الواقــع وتحدیــد االحتیاجــات وترتیبهــا لیحــصل علــى ، علــى المرتبــة الثالثــة

فـي حـین ، كمـا وحـصل علـى المرتبـة الخامـسة مجـال التنبـؤ ودراسـة المـستقبل، المرتبة الرابعة
وحــــصل علــــى . لتنــــسیق وتنمیــــة العالقــــات اإلنــــسانیةحقــــق أدنــــى الــــدرجات مجــــال التنظــــیم وا

 .المرتبة السادسة واألخیرة

عـدم وجــود فـروق ذات داللــة إحـصائیة لدرجــة تنمیــة مهـارات التخطــیط لـدى مــدیري المــدارس  •
 - المؤهـــــل األكـــــادیمي-الجــــنس( الثانویــــة بمحافظـــــات غــــزة تعـــــزي إلــــى كـــــل مــــن متغیـــــرات 

 ).  سنوات الخدمة-التربوي

ــوان) ٢٠٠٥، طــالعال(  دراســة .٥ ــوافر عناصــر نمــوذج الهیئــة الوطنیــة : "بعن مــدى ت
  ".لالعتماد والجودة والنوعیة في مؤسسات التعلیم العالي في جامعات قطاع غزة

هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى مــــدى تــــوافر عناصــــر نمــــوذج الهیئــــة الوطنیــــة 
عــات قطــاع غــزة بأبعــاده األحــد لالعتمــاد والجــودة والنوعیــة فــي مؤســسات التعلــیم العــالي فــي جام

نـــسب ، نظـــام الدراســـة والمنهـــاج، هیكلیـــة البرنـــامج ومـــضمونه،الرســـالة واألهـــداف العامـــة : عـــشر
التواصـــل الخـــارجي والتبـــادل ، المرافـــق التعلیمیـــة التعلمیـــة، الهیئـــة التدریـــسیة، الخریجـــون، النجـــاح
نـوع ، نـوع الكلیـة، اسـم الجامعـة: ( الیـةًوذلـك تبعـا للمتغیـرات الت، التقییم الداخلي للنوعیـة، المعرفي
  ).أقدمیة البرنامج، المسمى الوظیفي، البرنامج
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وتكــون مجتمـــع الدراســـة مـــن عمـــداء الكلیــات ورؤســـاء األقـــسام وأعـــضاء وحـــدات الجـــودة 
واســـتخدم االســـتبانة ، واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي فـــي دراســـته) ١٣٠( وعـــددهم 

  .متعلقة بأبعاد الدراسة األحد عشركأداة لجمع البیانات ال

  :وقد توصل للنتائج التالیة
هنـــاك مـــستوى متوســـط مـــن عناصـــر نمـــوذج الهیئـــة الوطنیـــة لالعتمـــاد والجـــودة متـــوفرة فـــي  •

  .وهي نسبة تقترب من النسبة المرتفعة%) ٦٨(جامعات قطاع غزة الثالث بنسبة 
ب النجــــاح ونظــــام الدراســــة نــــس"ًأكثــــر مجــــاالت عناصــــر نمــــوذج الهیئــــة الوطنیــــة تــــوافرا هــــي  •

التقیــیم الــداخلي والمرافــق : "ًوأن أقــل هــذه المجــاالت تــوافرا هــي، " والرســالة واألهــداف العامــة
 ".التعلیمیة التعلمیة والتواصل الخارجي والتبادل المعرفي

ًتوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة تبعــا لمتغیــر اســم الجامعــة بــین الجامعــات لــصالح الجامعــة  •
 .اإلسالمیة

مؤشــرات الجــودة فــي التعلــیم : "بعنــوان) ٢٠٠٤، أبــو عــودة وأبــو ملــوح(  دراســة .٦
  ".الجامعي بمحافظات غزة

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مؤشــرات الجــودة فــي التعلــیم الجــامعي بمحافظــات غــزة 
وقـــد )  الكثافــة الــصفیة – الجـــنس – الــصفة الجامعیــة –الجامعـــة : (فــي ضــوء متغیـــرات كــل مــن

وتم االعتماد علـى االسـتبانة كـأداة طبقـت علـى عینـة ، باحثان المنهج الوصفي التحلیلياستخدم ال
ًمحاضــرا وطالبــا جامعیــا، )١٣١( مــن  ً وقــد ، ًمؤشــرا للجــودة) ٤٨( وقــد احتــوت االســتبانة علــى ، ً

  :خلصت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها
 التعلـــیم الجــــامعي للتـــدریب أثـــر إیجــــابي علـــى المحاضـــرین والطلبــــة فـــي تطبیـــق الجــــودة فـــي •

  .وضرورة استمراره
ومراعاة نسب أعضاء هیئة التـدریس مـع إعـداد الطلبـة دور فـي زیـادة ، لسیاسة القبول الفاعلة •

 .الفاعلیة في التعلیم

  .وقد أوصت الدراسة بتفعیل العالقة مع المجتمع المحلي
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التعلـــیم إدارة الجـــودة الـــشاملة فـــي تطـــویر : "بعنـــوان) ١٩٩٧، مـــصطفى( دراســـة . ٧
  ".الجامعي لمواجهة تحدیات القرن الحادي والعشرین

ـــیم الجـــامعي مـــن خـــالل العمـــل علـــى تطبیـــق إدارة  هـــدفت الدراســـة إلـــى تطـــور إدارة التعل
وقـــد ، الجـــودة الـــشاملة علـــى هـــذا النـــوع مـــن التعلـــیم لمواجهـــة تحـــدیات القـــرن الحـــادي والعـــشرین

 اســتعراض الدراســة للتحــدیات التــي تواجــه مــن خــالل، اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي
 البــــرامج –الطالــــب ( والمحــــاور المطلــــوب تحــــسین العمــــل مــــن خاللهــــا وهــــي ، التعلــــیم الجــــامعي

وقــــد ، ) الـــنظم واللــــوائح– القاعــــات – المــــوارد المالیـــة - الكتـــاب الجــــامعي- المــــدرس–التعلیمیـــة 
لتحـدیات علـى التعلـیم الجـامعي فـي اعتمد الباحث االستبانة كـأداة للتعـرف علـى مـدى تـأثیر هـذه ا

  :وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمهامصر 
  .ًیساهم التخطیط االستراتیجي إیجابا في تحقیق مبادئ الجودة الشاملة في التعلیم الجامعي •
ــــى اخــــتالف أشــــكالها یــــدعم وتیــــرة العملیــــة  • ــــا فــــي التعلــــیم عل إن تكثیــــف اســــتخدام التكنولوجی

 .التعلیمیة

  
  : الدراسات العربیة :ًثانیا 

إدارة عملیــة التخطــیط اإلســتراتیجي كمــدخل : "وهــي بعنــوان): ٢٠٠٥، عیــداروس( دراســة .  ١
تــصور مقتــرح نحــو تطبیــق بنیویــة الفیدرالیــة اإلداریــة ، لفعالیــة اإلدارة المرتكــزة إلــى المدرســة

  ".بمؤسسات التعلیم العام في مصر

عملیــة التخطــیط اإلســتراتیجي مــن حیــث هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى طبیعــة إدارة 
والتعــرف علــى مفهـــوم اإلدارة المركــزة إلــى المدرســـة ، مفهومهــا وخطواتهــا ومبرراتهــا فـــي األدبیــات

والتعـرف علـى الواقـع الـراهن إلدارة المؤسـسات ، وسماتها ومستویاتها فـي الفكـر اإلداري المعاصـر
  .التعلیمیة بالتعلیم العام في مصر

والـذي یقـوم ، ًوتحقیقا ألهدافها اتبع الباحث المنهج الوصـفي، ة الدراسةًوانطالقا من طبیع
ًعلـــى وصـــف التخطـــیط اإلســـتراتیجي مـــن حیـــث المفهـــوم والمكونـــات والنمـــاذج والمقومـــات وأیـــضا 
وصــف اإلدارة المرتكــزة إلــى المدرســة مــن حیــث مفهومهــا وســماتها واســتراتیجیتها وآلیــات تطبیقهــا 

ًوأیـضا وصــف ، ة الدراســة مـن كونهمـا یؤدیــان لبنیـة فیدرالیـة جدیــدةوتحلیـل ذلــك وفـق رؤیـ، بنجـاح
ثـم بنـاء التـصور المـستقبلي ، واقع إدارة مؤسسات التعلیم العـام بمـصر مـن خـالل القـوانین واللـوائح

نحــــو تطبیــــق بنیــــة الفیدرالیــــة اإلداریــــة بمؤســــسات التعلــــیم العــــام بمــــصر مــــن خــــالل تبنــــي اإلدارة 
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عتبــر الدراســة مــن نــوع البحــث المكتبــي والــذي یــدور حــول تحدیــد بعــض وت، المرتكــزة إلــى المدرســة
  .المحاور والبحث عنها

وقــد توصــل الباحــث فــي دراســته إلــى أن عملیــات التخطــیط اإلســتراتیجي المدرســي یجــب 
والتوجـــــه ، وهــــي تحلیـــــل البیئـــــة الخارجیــــة وتحلیـــــل البیئــــة الداخلیـــــة، أن تــــشمل علـــــى ســــتة أبعـــــاد

  .واستراتیجیات التنفیذ وتقویم األداء، بیق الخطة اإلستراتیجیةاإلستراتیجي للمدرسة وتط

وكمــــا تتـــــضمن سیاســــة اإلدارة المرتكـــــزة للمدرســــة بأنـــــه البــــد أن تحـــــدد اإلدارة التعلیمیـــــة 
، وتطـویر نظـم معلوماتیـة إداریـة مناسـبة، االحتیاجات المعلوماتیة من المدارس وبرامجها التعلیمیة

 إدارة مدرسـیة إعـداد دسـتور یوضـح فیـه أهـداف وغایـات المدرسـة ًوالبد أیضا أن تتطلب كل لجنـة
  .واإلجراءات والممارسات التي من خاللها تتم اإلرادة

التخطــیط اإلســتراتیجي مــسئولیة مــن : "وهــي بعنــوان) ٢٠٠٣، العویــسي( دراســة  .٢
  ".المدرسة مسئولیات مدیر

میزاته وفوائده وذلـك مـن هدفت الدراسة إلى التعرف على ماهیة التخطیط اإلستراتیجي وم
  :خالل عرضه إلجراءات تطبیق التخطیط وهي

 دراســة الوضــع الحــالي - تحدیــد وتطــویر األهــداف–تطــویر الرؤیــة المــستقبلیة للمدرســة 
 - التحلیـــل اإلســـتراتیجي- التقیـــیم النـــوعي–للمدرســـة وتحلیـــل البیئـــة الخارجیـــة والداخلیـــة للمدرســـة 

  ". تقییم النتائج–تطبیق الخطة 
وكمــــا تعتبــــر هــــذه الدراســــة مــــن ، تبــــع الباحــــث المــــنهج الوصــــفي بوصــــفه أدوار مــــدیر المدرســــةوا

  .الدراسات المكتبیة

  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة
إن المفهــوم الحــدیث لــدور مــدیر المدرســة یتطلــب منـــه القیــام بمهــام متعــددة ومتنوعــة تــستند إلـــى 

  .راتیجياالتجاهات الحدیثة في اإلدارة  وخاصة التخطیط االست
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التخطـیط اإلسـتراتیجي فـي مؤسـسات التعلـیم : "بعنـوان) ٢٠٠٢، القطـامین( دراسة  .٣
  ".العام

  .دراسة تحلیلیة تطبیقیة

هــدفت الدراســـة إلـــى تقـــدیم نمـــوذج لتطبیـــق التخطـــیط اإلســـتراتیجي فـــي مؤســـسات التعلـــیم 
ًالعــــام وتــــضمنت تركیــــزا محــــددا علــــى جوانــــب تطبیقــــه نظریــــة لموضــــوع باإلضــــافة إلــــى جوانــــب ، ً

ــــى تقــــدیم تطبیقــــي تفــــصیلي لكیفیــــة اســــتخدام التخطــــیط ، التخطــــیط اإلســــتراتیجي كمــــا وتهــــدف إل
  .اإلستراتیجي في المدارس بما ینسجم مع الدور المتمیز الذي تضطلع به هذه المؤسسات

وقد أولى الباحث أهمیة خاصة إلى تقدیم آلیـات محـددة السـتخدام التخطـیط اإلسـتراتیجي 
وتضمن ذلك التعرف على ما الـذي یجـب عملـه قبـل وأثنـاء وبعـد صـیاغة األهـداف ، سفي المدار

ٕوالخطــط اإلســتراتیجیة؟ وعلــى إعــداد المدرســة لمرحلـــة التنفیــذ الفــصلي واحكــام الرقابــة علــى هـــذا 
ًكمــا وتــضمنت الدراســة شــرحا تفــصیلیا آللیــات الــربط مــن بیئــة المدرســة الداخلیــة والعوامــل ، التنفیـذ ً

ــــة  الخارجیــــة وكیفیــــة وضــــع اســــتراتیجیات محــــددة لتحقیــــق مــــستوى مقبــــول مــــن التــــوازن فــــي البیئ
  .الدینامیكي بینها

تـــــصور مقتـــــرح لتطبیـــــق التخطـــــیط : "وهـــــي بعنـــــوان) ٢٠٠٢، حـــــسین( دراســـــة  .٤
  ".اإلستراتیجي في التعلیم الجامعي المصري

ــــیم ــــى وضــــع تــــصور مقتــــرح لكیفیــــة تطبیــــق هــــذا األســــلوب فــــي التعل  وهــــدفت الدراســــة إل
  . الجامعي المصري

وتعتبـر الدراسـة مـن نـوع البحـث المكتبـي والـذي یطـرح مجموعـة مـن األسـئلة ویـتم البحــث 
  .عن اإلجابة عنها بهدف وضع التصور المقترح للتخطیط اإلستراتیجي

وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي فـــي تحلیـــل وتفـــسیر البیانـــات المرتبطـــة 
وأهمیـة تطبیقــه ، ومبرراتــه، ومـشكالته، وأهـم خطواتــه، مفهومــه: ثبـالتخطیط اإلسـتراتیجي مــن حیـ

  .في التعلیم الجامعي بغیة التوصل للتصور المقترح

وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج المتمثلة في تعریف مفهوم التخطـیط اإلسـتراتیجي 
تـــام بحثـــه وقـــد قـــدم الباحـــث فـــي خ، وأهــم خطواتـــه وأهـــم المبـــررات التـــي تـــدعو لألخـــذ بـــه وأهمیتـــه
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ًتـــصورا لكیفیـــة تطبیـــق هـــذا األســـلوب فـــي التعلـــیم الجـــامعي المـــصري یعتمـــد علـــى إنـــشاء جهـــاز 
، ووضــع نظــام للمتابعــة المــستمرة، وتحلیــل بیئــة مؤســسات التعلــیم العــالي، للتخطــیط اإلســتراتیجي
  .وغیرها من اإلجراءات

ه فـي االرتقـاء التخطـیط اإلسـتراتیجي ودور: "وهي بعنوان) ١٩٩٩، الجندي( دراسة . ٥
  .دراسة تحلیلیة" بكفایة وفعالیة النظم التعلیمیة

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم التخطیط اإلسـتراتیجي ومراحلـه والفـرق بینـه وبـین 
ٕوالى أي حد یمكـن اسـتخدام التخطـیط اإلسـتراتیجي فـي االرتقـاء بالعملیـة ، أنواع التخطیط األخرى

لمـــــنهج الوصـــــفي وذلـــــك ن خـــــالل تناولهـــــا لمفهـــــوم التخطــــــیط واســـــتخدمت الدراســـــة ا، التعلیمیـــــة
اإلستراتیجي وفق أسلوب تحلیلي یكشف عن أهدافـه والمعلومـات الالزمـة لفاعلیتـه عنـد اسـتخدامه 

  .في المجال التعلیمي

ـــــة التخطـــــیط  ـــــائج تمحـــــورت حـــــول أهمی وقـــــد توصـــــلت الدراســـــة إلـــــى مجموعـــــة مـــــن النت
وفــي توجیــه ، وهریــة التــي تواجههــا المؤســسات التعلیمیــةاإلســتراتیجي ودوره فــي تحدیــد القــضایا الج

  .ٕوفي تنمیة روح المسئولیة واعداد الكوادر لإلدارة العلیا، األنشطة اإلداریة والتنفیذیة

كمـــا توصـــلت الدراســـة إلـــى ضـــرورة االهتمـــام بتحدیـــد تغیـــرات البیئـــة الداخلیـــة والخارجیـــة 
مـن صـنع قـرارات ، وهریـة التـي تواجـه المؤسـسةإضافة إلى تحدید القـضایا الج، للمؤسسة التعلیمیة

  .منطقیة تساهم في تحسین كفاءتها الداخلیة والخارجیة

: التخطـیط اإلســتراتیجي فــي مجــال التربیــة: " وهــي بعنــوان) ١٩٩٥، زیــدان(دراسـة . ٦
  .مفهومه عملیاته مبرراته ومتطلباته

 عملیاتــه ومبــررات هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مفهــوم التخطــیط اإلســتراتیجي وأهــم
  .األخذ به في مجال التربیة بصفة عامة ومتطلبات تطبیقه واستخدم الباحث المنهج الوصفي

وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى أن أهـــم عملیـــات التخطـــیط اإلســـتراتیجي تتمثـــل فـــي اإلعـــداد 
والمــسح والفحــص البیئــي وبنــاء ، للخطــة وتقــدیر وتحدیــد القــضایا واألهــداف واحتیاجاتهمــا

ووضــــع خطــــط تنفیـــــذ ) الــــسیناریوهات( بــــدائل وصــــور المــــستقبالت المحتملــــة وتــــصمیم 
  .السیناریوهات
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  :الدراسات األجنبیة : ًا ثالث
التخطــیط اإلســتراتیجي فــي المــدارس العامــة : "وهــي بعنــوان) Johnson, 2004( دراســة  .١

  ".في میالرد
Strategic Planning in the Millard Public Schools. 

ٕة هــدفت إلــى التوصـــل إلــى فهــم لعملیـــة التخطــیط اإلســتراتیجي واطـــار  وهــي دراســة حالـــ
  .العمل الذي تم تطویره لتوجیه مبادرات المنطقة لتحسین التعلیم في مدارس میالرد العامة

  .وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي
 وقــــد شــــملت عینــــة الدراســــة مجموعــــة مــــن المــــشاركین الــــسابقین والحــــالیین فــــي عملیــــات

  .التخطیط اإلستراتیجي وكذلك مسئولي التعلیم في المنطقة

وقد كانت أدوات الدراسة عبارة عـن مقـابالت للعـاملین فـي التخطـیط اإلسـتراتیجي وكـذلك 
  .أجزاء من االجتماعات مسئولي التعلیم واالجتماعات الخاصة بالتخطیط اإلستراتیجي

، املــة للتخطــیط اإلســتراتیجيوقــد اســتخدمت مــدارس مــیالرد العامــة طریقــة ملخــصة ومتك
وقـــد تـــم اســـتخدام نمـــوذج التخطـــیط ، لتظهـــر العالقـــة بـــین إطـــار التخطـــیط ونتـــائج األداء المـــنظم

اإلســتراتیجي لكــامبردج وتنفیــذ سیاســات فعالــة وبــرامج وعملیــات مــن خــالل قیــادة المراقــب واإلدارة 
  .والمعلمین وأعضاء المجتمع واآلباء والطالب في المنطقة التعلیمیة

وقـد أظهــرت النتــائج الحاجــة الملحــة لالســتمرار فـي تقیــیم معــاییر نجــاح تمكــن المنظمــات مــن 
  .التنفیذ الفعال لعملیات التخطیط اإلستراتیجي

التعـرف علـى فوائـد : " وهي بعنـوان) Grant and Thomases , 2004(دراسة  .٢
  .)١٢(ومعوقات التخطیط اإلستراتیجي في المؤسسات التعلیمیة في المرحلة 

Definition, benefits, and barriers of K -12 educational Strategic 
Planning.  

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى الموضـــوعات المتعلقـــة بفوائـــد ومعوقـــات تطبیـــق 
والعینـــة ، واســـتخدام الباحـــث المـــنهج التحلیلـــي، التخطـــیط اإلســـتراتیجي فـــي المؤســـسات التعلیمیـــة

ــــة صــــحفیة) ٢٩(ًابــــا و كت) ٦٦(عبــــارة عــــن تحلیــــل  ًبحثــــا محكمــــا مــــن مــــؤتمرات ) ٢٨( و ، مقال ً
وتوصـــل الباحثـــان بخـــصوص المعوقـــات إلـــى ، ومـــصادر أخـــرى، رســـائل دكتـــوراه ) ٦( ، عالمیـــة

  :النتائج التالیة
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  .نقص التمویل لعملیات التخطیط اإلستراتیجي •
 .مدى االلتزام بالتخطیط اإلستراتیجي والتطبیق العملي للخطة •

 .ونة التي أدت إلى ضعف التخطیط اإلستراتیجيعدم المر •

 .موضوعات عشوائیة مثل قضایا نقص مشاركة األفراد بالتخطیط اإلستراتیجي في التعلیم •

 .البیروقراطیة والتغییر •
 

أثــر التخطــیط اإلســتراتیجي علــى النمـــو : "وهــي بعنـــوان) Campbell, 2003( دراســة  .٣
 "شیستر في والیة بنسلفینیاالمهني في المدارس العامة لمنطقتي بیركس وت

The Perceived impact of strategic planning on professional 
development in Berks Country and Chester country public school ( 

Penn Sylvanin).  

ٕهدفت الدراسة إلى تحدید مدى فهم وادراك العـاملین واإلداریـین فـي بیـركس وتشیـستر فـي 
وتوضــح . نیا لفعالیــة عملیــة التخطــیط اإلســتراتیجي كــأداة لتنفیــذ أنــشطة النمــو المهنــيوالیــة بنــسلفی

هذه الدراسة ما إذا كان النمو المهني الناتج بصورة خاصة من تطویر خطط إسـتراتیجیة تنفـذ مـن 
  .مدارس منطقتي بیركس وتشیستر

  . المنهج الوصفي التحلیليواستخدمت الدراسة
ــ وقــد . ارة عــن اســتبانة الســتطالع الخطــة اإلســتراتیجیة والنمــو المهنــيوقــد كانــت أداة الدراســة عب

ًمعلما وادرایا في مدارس المنطقتین )  ١٦٢( شملت عینة الدراسة  ًٕ.  
وقــد أوضــحت نتــائج الدراســة انحیــاز المعلمــین واإلداریــین فــي مــدارس المنطقتــین وتأییــدهم للخطــة 

  .اإلستراتیجیة

  :كما أوضحت نتائج الدراسة
ًس المنطقتـــین بـــذلتا جهـــودا مركـــزة لـــدعم النمـــو المهنـــي فـــي حالـــة توضـــح أن األدب أن مـــدار •

  .التربوي یري أن تحسین ممارسات التعلیم أدت إلى تحسین تعلم الطالب
أن مـــدارس منطقتـــین فـــي والیـــة بنـــسلفینیا حاولـــت تـــدعیم التعلـــیم التراكمـــي الـــضروري لتنفیـــذ  •

 .وتحقیق التغیر لمدارسهم
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عملیة التخطیط اإلستراتیجي المستخدمة : "وهي بعنوان) Moxley, 2003(دارسة . ٤
  .في المناطق التعلیمیة في جنوب شرق الوالیات المتحدة

Strategic Planning process used in school districts in the 
Southeastern United States.  

 مـــدارس هـــدفت الدراســـة إلـــى توضـــیح كیفیـــة عمـــل خطـــوات التخطـــیط اإلســـتراتیجي فـــي
  .المناطق التعلیمیة في جنوب شرق الوالیات المتحدة

  .كما هدفت الدراسة إلى التوضیح إلى أي مدى یرى المراقبون أن هذه العملیة فعالة
مــن مراقبــي ) ١٨٠(وقــد شــملت عینــة الدراســة ، قــد اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحلیلــي

  .یسي وكینتاكي والمسیسبي وجنوب كارولیناالمدارس في ست والیات وهي فلوریدا وجورجیا وتن
وقـــد كانـــت أداة الدراســـة عبـــارة عـــن ، مـــنهم بـــصورة كاملـــة علـــى أداة الدراســـة) ١٢٩(وقـــد أجـــاب 

  .استطالع میداني
هیكـل التغیـرات للتعلـیم العـالي فـي فلـسطین مـن :" بعنـوان) Agha, 1998( دراسـة األغـا  .٥

  ".وجهة نظر مدراء أفضل الجامعات
A framework of Change for Higher Education in Palestine from the 

Perspectives of top University administrators.  

هدفت هذه الدراسة إلى وضع إطار عام وهیكل للتغیرات المتوقعة فـي التعلـیم العـالي فـي 
اكل ًفلسطین من وجهة نظر مدراء أفضل الجامعات واألكثـر تمـددا مـن خـالل التعـرف علـى المـش

الحالیة التي تواجه الجامعات  واإلستراتیجیات المستقبلیة المطلوب من الجامعـات إتباعهـا للتغلـب 
وقـد ، وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـي ومـنهج تحلیـل المحتـوى، على هـذه المـشاكل

ًطــور الباحــث اســتبیانا مفتوحــا للتعــرف علــى أهــم المــشاكل التــي تواجــه الجامعــات وقــد تــم  تطبیقــه ً
وقــد خلــصت الدراســة إلــى عــدة ، ًعلــى عینــة مــن تــسعین عــضوا فــي مجــالس ثمــاني جامعــات

  :نتائج أهمها
 مــشاكل إداریــة –مــشاكل مالیــة ( أن الجامعــات الفلــسطینیة تواجــه مــشاكل فــي ســت مجــاالت  •

 مـشاكل لهـا عالقـة بالمبـاني والتـسهیالت – مـشاكل لهـا عالقـة بالمنهـاج والبـرامج –وتنظیمیة 
 مــشاكل لهــا عالقــة باألكــادیمیین وطــاقم –مــشاكل لهــا عالقــة باألهــداف ، عــدات والوســائلوالم

  ).الموظفین
توصــلت الدراســـة إلـــى تحدیـــد وتـــصنیف االتجاهـــات العالمیـــة واإلقلیمیـــة والمحلیـــة المتوقـــع أن  •

 .تؤثر على التعلیم العالي في فلسطین إلى سیاسیة واقتصادیة وتعلیمیة وثقافیة
  .راسة استراتیجیات مستقبلیة وحلول ذات عالقة بالمشاكل الستوقد اقترحت الد
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ــوان )١٩٩٧. Owlia & Aspinwall(دراســة أولیــا وأســبنوول  .٦ إدارة : "  بعن
  ".نظرة عامة: الجودة الشاملة في التعلیم العالي

Total Quality Management in Higher Education  
ن والممارســین للجــودة الــشاملة فــي هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى اهتمامــات المختــصی

ًاســـما وعنوانـــا مـــن األدبیـــات ) ١٢٤( حیـــث تــم جمـــع ، التعلــیم العـــالي فـــي المؤســـسات األكادیمیـــة ً
وقـد اسـتخدم الباحـث مـنهج تحلیـل ، المنشورة ذات العالقة بالجودة في التعلیم العالي في دول عدة

مــــن %) ٥١: (ســـة إلـــى أنالمـــضمون فـــي التعـــرف علـــى اتجاهـــات المهتمـــین وقـــد خلـــصت الدرا
المــستجیبین یــرون أن أكثــر المبــادئ إشــكالیة فــي تطبیــق مبــادئ إدارة الجــودة الــشاملة هــو اتجــاه 

  ). الموظفین–الطالب ( الزبائن 
اإلدارة اإلســتراتیجیة طریقــا إلعــادة ربــط : "بعنــوان) Lashway, 1997( دراســة الشــوي  .٧

  ".المدرسة بالمجتمع المحیط بها
Strategic management is the way to reconnect the school with the 

society.  

 هــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى دور مــــدیر المدرســــة فــــي تــــشكیل الخطــــط والرؤیــــة 
وفــــي ربــــط المدرســــة بــــالمجتمع المحــــیط إذ إن الرؤیــــة المــــستقبلیة تعكــــس حاجــــات ، اإلســــتراتیجیة

بــل كــذلك إلعــادة بنــاء ،  تطــویر التعلـیموأغـراض المجتمــع المحــیط بالمدرســة لـیس فقــط مــن ناحیــة
ولقــــد اســــتخدمت الباحثــــة المــــنهج الوصــــفي فــــي هــــذه . الثقــــة والعالقــــات بــــین المدرســــة والمجتمــــع

ًإن مـــــدیر المدرســـــة بـــــشكل أو آخـــــر یلعـــــب دورا محوریـــــا فـــــي تـــــشكیل الخطـــــة : وتقـــــول، الدراســـــة ً
ًأحیانا بشكل منفرد وأحیانـا أخـرى بمـشاركة، اإلستراتیجیة للمدرسة وأضـافت بقولهـا ،  العـاملین معـهً

ًإن عملیــة اإلدارة اإلســتراتیجیة عملیــة معقــدة تتطلــب تفكیــرا وتــأمال مــستمرا ً ٕوخطــة للعمــل واعــادة ، ً
  .تقییم مستمر ومراجعة دوریة

  :كما حدث خالل دراستها أسالیب اإلدارة اإلستراتیجیة وتصمیم اإلستراتیجیة من خالل
  .للمدرسة) الداخلیة والخارجیة( ة للبیئة الفحص والدراسة المستمرة والشامل •
 .ًتحلیل الظروف والعوامل المؤثرة على المدرسة مستقبال •
االســــتعداد لدراســــة حــــاالت الغمــــوض والخــــالف التــــي تــــنجم عــــن تطبیــــق الخطــــة أو الرؤیــــة  •

 .اإلستراتیجیة
 .إشراك أفراد المجتمع المدرسي في تنفیذ وتقویم ومتابعة الرؤیة •
 .ًلخطة وفقا للمتغیراتالتعدیل المستمر ل •
 .التغطیة اإلعالمیة للرؤیة والخطة اإلستراتیجیة وترویجها داخل وخارج المدرسة •
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  :التعقیب على الدراسات السابقة 

  :من خالل عرض وتحلیل الدراسات السابقة نستخلص النتائج التالیة 
ومــدى ، یجي اهتمــت معظــم الدراســات الــسابقة بــإبراز المفهــوم العلمــي للتخطــیط اإلســترات .١

ــــــــــة  ــــــــــي اإلدارات العلیــــــــــا للمؤســــــــــسات المختلف مثــــــــــل دراســــــــــة ، وضــــــــــوحه للعــــــــــاملین ف
، التـــي درســـت واقــع التخطـــیط اإلســـتراتیجي فــي جامعـــات قطـــاع غـــزة ) ٢٠٠٦(الدهــدار

، والتي درست نفـس المجـال فـي المؤسـسات غیـر الحكومیـة ، ) ٢٠٠٦(ودراسة األشقر 
ـــــدجني خطـــــیط اإلســـــتراتیجي فـــــي الجامعـــــة والتـــــي درســـــت واقـــــع الت) ٢٠٠٦(ودراســـــة ال

التـــي تناولـــت مفهـــوم التخطـــیط اإلســـتراتیجي ، ) ٢٠٠٣(ودراســـة العویـــسي  ،اإلســـالمیة 
 .المدرسي 

ركـــزت بعـــض الدراســـات علـــى دراســـة واقـــع التخطـــیط اإلســـتراتیجي ومـــدى ممارســـته فـــي  .٢
 ) .٢٠٠٦(ودراسة الدجني، ) ٢٠٠٦(المؤسسات مجال البحث مثل دراسة األشقر 

ض الدراســات بــین التخطــیط اإلســتراتیجي ومفهــوم الجــودة الــشاملة مــن خــالل ربطــت بعــ .٣
ٕتحلیـل بعــض المتغیــرات وابـراز بعــض المــشاكل التـي تعــاني منهــا الجامعـات مثــل دراســة 

ــــــى التوجــــــه ) ٢٠٠٦(الهــــــدار ــــــر تطبیــــــق التخطــــــیط اإلســــــتراتیجي عل ــــــي وضــــــحت أث الت
التــي أبــرزت ) ٢٠٠٦(لــدجنيودراســة ا، اإلســتراتیجي عنــد إدارات الجامعــات الفلــسطینیة 

مـــدى تـــوافر معــــاییر الهیئـــة الوطنیــــة لالعتمـــاد والجــــودة والنوعیـــة فــــي مكونـــات الخطــــة 
والتــــي أبــــرزت محـــــددات ) ١٩٩٨(ودراســـــة األغــــا ، اإلســــتراتیجیة للجامعــــة اإلســــالمیة 

التــــي ) ١٩٩٧(ودراســــة مــــصطفى ، إلشــــكالیات تعــــاني منهــــا الجامعــــات وســــبل حلهــــا 
 .للتخطیط اإلستراتیجي في تحقیق مبادئ الجودة الشاملة بي أبرزت التأثیر اإلیجا

إلى مدى توافر عناصـر الجـودة بأبعادهـا فـي مؤسـسات ، )٢٠٠٥(أشارت دراسة الطالع .٤
حیــــث أكــــدت علــــى تــــوافر بعــــض هــــذه العناصــــر بنــــسبة ، التعلــــیم العــــالي بقطــــاع غــــزة 

ســة مــع دراســة وقــد اتفقــت هــذه الدرا، وتــوافر عناصــر أخــرى بنــسب متفاوتــة ، متوســطة 
ودراســة ، فــي ضــرورة تطبیــق عناصــر الجــودة فــي التعلــیم الجــامعي ، ) ٢٠٠٢(حــسین 

التـــي نـــادت بتوســـیع فلـــسفة إدارة الجـــودة الـــشاملة فـــي ) ٢٠٠٤(أبـــو عـــودة و أبـــو ملـــوح
 .التعلیم الجامعي 
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ًتـــصورا مقترحـــا لكیفیـــة تطبیـــق التخطـــیط اإلســـتراتیجي ، ) ٢٠٠٢(قـــدمت دراســـة حـــسین .٥ ً
ًوهـــي الدراســـة الوحیـــدة التـــي طـــورت تـــصورا ، لتعلـــیم الجـــامعي المـــصري كأســـلوب فـــي ا

 .ًعملیا في هذا المجال 

ًتحلــیال هامــا ألكثــر المبــادئ صــعوبة فــي تطبیــق ) ١٩٩٧(قــدمت دراســة أولیــا وأســبنوول .٦ ً
الجودة الشاملة بالنسبة لإلدارات العلیا في مؤسـسات التعلـیم العـالي إلرضـاء المـستفیدین 

 .هم الطالب والموظفین ، م وتحدید اتجاهاته

فـي حـین أضـافت ،  المـنهج الوصـفي التحلیلـيهذا وقد استخدمت معظم الدراسـات الـسابقة 
فـــــــي حــــــین اســـــــتخدمت دراســــــة أولیـــــــا ، مــــــنهج تحلیـــــــل المحتــــــوى ) ١٩٩٨(دراســــــة األغـــــــا 

  .منهج تحلیل المحتوى فقط ) ١٩٩٧(وأسبنوول
  : أهمها وقد خلصت الدراسات السابقة إلى مجموعة من النتائج

ــــا وقاعــــة راســــخة نحــــو تطبیــــق التخطــــیط اإلســــتراتیجي والعمــــل  .١ ًإن هنــــاك توجهــــا إیجابی ً
  .بمبادئ الجودة الشاملة 

عـدم وضــوح المفهـوم العلمــي للتخطـیط اإلســتراتیجي ووجـود لــبس فـي التمییــز بـین أنــواع  .٢
 .التخطیط و التخطیط اإلستراتیجي 

 .سلوك اإلداري االستراتیجي وجود عالقة طردیة بین المستوى العلمي وبین ال .٣

تبنــي إســتراتیجیة الجــودة ضــمن الخطــة اإلســتراتیجیة للمؤســسة یــساهم فــي تطــویر رؤیــة  .٤
 .ورسالة وأهداف المؤسسة 

ـــــي إســـــتراتیجیات واضـــــحة ، أن تبنـــــي العمـــــل بمبـــــادئ الجـــــودة الـــــشاملة  .٥ ضـــــرورة ، وتبن
 مؤسـسات التعلـیم لمواجهة التحدیات المعاصـرة والتغلـب علـى المـشاكل التـي تعـاني منهـا

 .العالي 

  
  :أوجه االتفاق بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة 

الدراســـة الحالیـــة مـــع بعـــض الدراســـات الـــسابقة فـــي دراســـة واقـــع التخطـــیط تتفـــق     
كمـا ، واألشـقر ، اإلستراتیجي في المؤسسة ودورة في تلبیـة حاجاتهـا كمـا فـي دراسـة الـدجني 

ودراســة ، ودراســة الطــالع وأبــو عــودة وأبــو ملــوح ،  األغــا ودراســة، تفــق مــع دراســة حــسین 
وتتفــق الدراســة الحالیــة ، مــصطفى فــي كونهــا تتنــاول مــشكالت التعلــیم العــالي وســبل تطــویره 

  .مع الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحلیلي 
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  :أوجه االختالف بین الدراسات السابقة والدراسة الجالیة 
التـي ، اسة الحالیـة مـن حیـث مجتمـع الدراسـة مـع الدراسـات الـسابقة تختلف الدر     

كمــا تختلــف ، تناولــت موضــوع التخطــیط اإلســتراتیجي فــي مؤســسات وشــركات غیــر تعلیمیــة 
ــــیم العــــالي فــــي أنهــــا ربطــــت بــــین موضــــوعات  ــــت مؤســــسات التعل مــــع الدراســــات التــــي تناول

تلــــف هــــذه الدراســــة فــــي الحــــدود كمــــا تخ، التخطــــیط اإلســــتراتیجي والجــــودة والقــــوى العاملــــة 
   .٢٠١١ – ٢٠١٠حیث ستتعلق باألعوام من ، الزمانیة لمعظم الدراسات 

  :مدى استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة 
  :لقد استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في أمور عدة منها 

ئــات العربیــة المجــاورة إال أنــة حیــث أشــارت بعــض الدراســات فــي البی، بنــاء فكــرة الدراســة  - ١
ومــن هنــا فقــد وجــد الباحــث ، ال یــتم اســتخدام التخطــیط اإلســتراتیجي بالــصورة المطلوبــة 

ـــــین للتخطـــــیط اإلســـــتراتیجي فـــــي الجامعـــــات  ًتباینـــــا واضـــــحا فـــــي مـــــدى ممارســـــة اإلداری ً
  .ًالفلسطینیة في غزة وخصوصا الكلیات التربویة 

 .ها بناء استبانه الدراسة وتحدید مجاالت - ٢

 .تحدید متغیرات الدراسة المستقل والتابع منها  - ٣

 .اختیار العینة وتحدیدها  - ٤

  
ــــسابقة مــــن توصــــیات ومقترحــــات  الســــیما ، كمــــا اســــتفاد الباحــــث مــــن مــــا قدمتــــه الدراســــات ال

  .الدراسات التي كانت على البیئة الفلسطینیة 
  
 

  
  
  
  
  
  
  



 -٧٧-

  

  رابعالفصل ال

  الطريقة واإلجراءات
 .   تمهید 

   .نهج الدراسةم/ ًأوال 
  .مجتمع الدراسة/ ًثانیا 
 .عینة الدراسة/ ًثالثا 

  .أداة الدراسة/ ًرابعا 
 .صدق وثبات االستبانة/ ًخامسا 

 .إجراءات الدراسة/ ًسادسا 

  . المستخدمة في الدراسةاإلحصائیةاألسالیب / ًسابعا 



 -٧٨-

  
   

  :تمهید 
ًیتناول هذا الفصل وصفا مفصال لإلجراءات التي اتبعها ال باحث فـي تنفیـذ الدراسـة، ومـن ً

 ٕذلك تعریف مـنهج الدراسـة، ووصـف مجتمـع الدراسـة، وتحدیـد عینـة الدراسـة، واعـداد أداة الدراسـة
، والتأكــد مــن صـــدقها وثباتهــا، وبیــان إجــراءات الدراســـة، واألســالیب اإلحــصائیة التـــي )االســتبانة(

   :لى النحو التالي عاستخدمت في معالجة النتائج، وفیما یلي وصف لهذه اإلجراءات
  :منهج الدراسة: ًأوال

وصـــف " اعتمــد الباحـــث فــي دراســـته علــى المـــنهج الوصــفي التحلیلـــي الــذي یعـــرف بأنــه 
مـنظم للحقــائق ولمیـزات مجموعــة معینـة أو میــدان مــن میـادین المعرفــة الهامـة بطریقــة موضــوعیة 

    )٦٢: ١٩٨٥أحمد الخطیب وآخرون،". (وصحیحة
 ظـاهرة أو حـدثا أو قـضیة موجـودة حالیـة یمكـن الحـصول منهـا وهـو المـنهج الـذي یـدرس"   

  )٨٣: ١٩٩٩األغا، األستاذ،".( على معلومات تجیب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث فیها
    

یعتمــد علــى تجمیــع الحقــائق والمعلومــات، ثــم مقارنتهــا " ویعتبــر هــذا المــنهج مناســبا ألنــه 
لزیـادة رصـید العلـم والمعرفـة، مـن أجـل تحقیـق " بولـةوتحلیلها وتفسیرها، للوصول إلـى تعمیمـات مق

دور التخطــیط االســتراتیجي الجــامعي فــي تلبیــة احتیاجــات ســوق العمــل (وهــي أهــداف الدراســة 
  ).  الفلسطیني من القوى العاملة

  :مجتمع الدراسة: ًثانیا
 مــن جمیــع أعــضاء هیئــة التــدریس فــي كلیــات التربیــة بالجامعــات تكــون مجتمــع الدراســةی

فــي محافظــات غــزة  )  مــشارك فمــا فــوقمحاضــر، أســتاذ مــساعد، أســتاذ(فلــسطینیة برتبــة علمیــة ال
والجـــدول التـــالي یوضـــح مجتمـــع  ) ١٢٩(   والبـــالغ عـــددهم ٢٠١١-٢٠١٠لعـــام الدراســـي فـــي ا

  : الدراسة
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   )١(جدول رقم 
 العدد  الجامعة

 51 جامعة األزهر

 45 الجامعة اإلسالمیة

 33 جامعة األقصى

وعالمجم  129 

  :عینة الدراسة: ًثالثا
 ًعــــضوا مــــن أعــــضاء هیئــــة التــــدریس بكلیــــات التربیــــة ) ٦٠(تكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن 

كمـا هـو موضـح فـي الجـداول رقـم م  ٢٠١٠بمحافظات غزة للعام الدراسي بالجامعات الفلسطینیة 
)٥,٤، ٣، ٢: (  

  :متغیر الجنس -١
   )٢(جدول رقم 

  ب الجنسحسیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة 
%النسبة المئویة العدد    

 85.00% 51 ذكر

 15.00% 9 أنثى

 100% 60 المجموع

  :متغیر الرتبة العلمیة -٢
   )٣(جدول رقم 

  حسب الرتبة العلمیةیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة 
  %النسبة المئویة العدد  

 31.67% 19 محاضر
 51.67% 31 أستاذ مساعد

 16.67% 10 أستاذ مشارك فما فوق
 100% 60 المجموع
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  :متغیر سنوات الخدمة -٣
   )4(جدول رقم 

  حسب سنوات الخدمةیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة 
%النسبة المئویة العدد    

 30.00% 18  سنوات٥-١من 
 41.67% 25  سنوات١٠-٦من 

 28.33% 17  11 سنة فأكثر
 100% 60 المجموع

 :متغیر المسمى الوظیفي -٤

   )5(جدول رقم 
  حسب المسمى الوظیفيح توزیع أفراد عینة الدراسة یوض

%النسبة المئویة العدد   

 80.00% 48 عضو هیئة تدریس
 15.00% 9 رئیس قسم

 5.00% 3 عمید
 100% 60 المجموع

  
 :متغیر الجامعة -٥

   )٦(جدول رقم 
  حسب الجامعةیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة 

%النسبة المئویة العدد   

 33.33% 20 جامعة األزهر
اإلسالمیةالجامعة   20 %33.33 

 33.33% 20 جامعة األقصى
 100% 60 المجموع
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  :أداة الدراسة : ًرابعا
دور التخطــیط االســتراتیجي الجــامعي فــي تلبیــة احتیاجــات اعــد الباحــث اســتبانة لقیــاس 

الئمـــة االســـتبانة األداة الرئیــسة الم" ، حیـــث تعتبــر ســوق العمـــل الفلــسطیني مـــن القـــوى العاملــة
للدراســـة المیدانیـــة للحـــصول علـــى المعلومـــات والبیانـــات التـــي یجـــري تعبئتهـــا مـــن قبـــل أفـــراد عینـــة 

  ".الدراسة

وفي إطار األدب التربوي اإلداري الحدیث الذي سبق أن عرضـناه، وفـي ضـوء الدراسـات     
نــة مــن اســتطالع رأي عیوالتــي تــم االطــالع علیهــا، وفــي ضــوء المتعلقــة بمــشكلة الدراســة الــسابقة 

 االسـتبانةبنـاء فـي الباحـث ، اسـتفاد منهـا عن طریق المقابالت الشخصیةالمتخصصین في التربیة 
  :وفق الخطوات اآلتیة

 .اإلستبانة  تتكون منها الرئیسة التي المجاالتتحدید   - أ 
 .مجالصیاغة الفقرات التي تقع تحت كل   -ب 
یوضــح ) ١(والملحــق رقــم فقــرة )   ٥٨ ( فــي صــورتها األولیــة والتــي شــملت اإلســتبانةإعــداد   - ج 

 . في صورتها األولیةاإلستبانة
، وتعــدیل مــا تعــرض اإلســتبانة علــي المــشرف مــن أجــل اختیــار مــدى مالئمتهــا لجمــع البیانــا  -د 

 .هو مطلوب تعدیله وفق رؤیته الكریمة
مـوزعین علـى  أعضاء هیئـة تـدریس منمن المحكمین التربویین ) ١٠( على اإلستبانةعرض   -ه 

الجامعــــة اإلســـالمیة، جامعــــة األقـــصى، جامعــــة القــــدس جامعـــة األزهــــر،  :الجامعـــات التالیــــة
 .یبین أعضاء لجنة التحكیم ) ٢(والملحق رقم  المفتوحة،

، اإلسـتبانةفقـرات  فقـرة مـن )٢٣ (تـم حـذف  بعد إجراء التعدیالت التي أوصى بها المحكمـون  -و 
د صـــیاغتها  بعـــاإلســـتبانةكـــذلك تـــم تعـــدیل وصـــیاغة بعـــض الفقـــرات وقـــد بلـــغ عـــدد فقـــرات و

ــــى ) ٣٥(النهائیــــة  ــــین اإلســــتبانة فــــي ) ٣( والملحــــق رقــــم ،ثالثــــة مجــــاالتفقــــرة موزعــــة عل یب
مقیـاس حیـث أعطـى لكـل فقـرة وزن مـدرج وفـق وتـم إضـافة سـؤال مفتـوح،  ، صورتها النهائیة 

 :لیكرت الخماسي حسب الجدول التالي

  االستجابة
بدرجة بسیطة 

  ًجدا
  بدرجة بسیطة

بدرجة 
  متوسطة

  كبیرةبدرجة 
بدرجة كبیرة 

  ًجدا
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  الدرجة
١٠٠- ٨١  ٨٠- ٦١  ٦٠- ٤١  ٤٠- ٢١  ٢٠-٠  
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ًلالســتجابة موافــق بدرجــة كبیــرة جــدا وبــذلك یكــون الــوزن النــسبي ) ٥(اختــار الباحــث الدرجــة 
دور التخطـیط االسـتراتیجي الجـامعي وهو یتناسب مع االسـتجابة لمعرفـة % ١٠٠في هذه الحالة 

 اإلسـتبانةیبـین ) ٤(والملحق رقم  وق العمل الفلسطیني من القوى العاملةفي تلبیة احتیاجات س
 .في صورتها النهائیة

 :وقسمت االستبانة في صورتها النهائیة إلى ثالثة أقسام وذلك على النحو التالي
  . یحتوي علي البیانات  لمجتمع وعینة الدراسة:القسم األول

 .لي ثالثة مجاالت فقرة موزعة ع) ٣٥( یتكون من :القسم الثاني

ســبل تطــویر التخطــیط االســتراتیجي لمواءمــة  یتكــون مــن ســؤال مفتــوح یبــین :القــسم الثالــث
   . سوق العمل

  :وثبات اإلستبانةصدق : ًخامسا

  :  الصدق–ًأوال 

ویقصد بصدق االستبانة أن تقیس فقرات االستبانة ما وضعت لقیاسه وقام الباحث 
  :ینبالتأكد من صدق االستبانة بطریقت

  :صدق المحكمین -١

 فــــي صــــورتها األولیــــة علــــى مجموعــــة مــــن أســــاتذة جــــامعیین مــــن اإلســــتبانةتــــم عــــرض 
ممـن یعملـون فـي الجامعـات الفلـسطینیة فـي محافظـات غـزة، حیـث قـاموا التربیـة المتخصـصین فـي 

  مـنمجـال، ومـدى انتمـاء الفقـرات إلـى كـل اإلسـتبانةبإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 
 لالسـتبانة، وكـذلك وضـوح صــیاغاتها اللغویـة، وفـي ضـوء تلـك اآلراء تـم اســتبعاد الـثالثالمجـاالت 

) ٣٥ ( اإلســتبانة فــي صــورتها النهائیــة لیــصبح عــدد فقــرات،بعــض الفقــرات وتعــدیل بعــضها اآلخــر
  .فقرة 

  : صدق االتساق الداخلي-٢

ســتبانة مــع المجــال ویقـصد بــصدق االتــساق الــداخلي مــدى اتــساق كـل فقــرة مــن فقــرات اال
تحقق مــن صــدق االتــساق الــداخلي لالســتبانة الــذي تنتمــي إلیــه هــذه الفقــرات، وقــد قــام الباحــث بــال

، وتــــم حــــساب معامــــل ارتبــــاط ًفــــردا) ٢٠( علــــى عینــــة اســــتطالعیة مكونــــة مــــن اإلســــتبانةبتطبیــــق 
لك تـم حـساب  وكـذ، االستبانة والدرجـة الكلیـة لالسـتبانةمجاالت من مجالبیرسون بین درجات كل 
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 ، الـذي تنتمـي إلیـهمجـال والدرجـة الكلیـة لل،معامل ارتباط بیرسون بین كل فقرة من فقرات االسـتبانة
  .) SPSS(وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 واقع التخطیط : (ویتضح معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال األول

 كما هو مبین بالجدول رقم والدرجة الكلیة لفقراته) عات الفلسطینیةاالستراتیجي بكلیات التربیة بالجام
)٧:(  

  )٧(الجدول 

واقع التخطیط االستراتیجي بكلیات التربیة بالجامعات " معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول
   مع الدرجة الكلیة للمجال األول"الفلسطینیة 

معامل   الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 ٠.٠٥دالة عند  0.497  تهتم إدارة كلیة التربیة بآراء العاملین ومساهمتهم في عملیة التخطیط االستراتیجي  - ١

 ٠.٠٥دالة عند  0.475  .تضع إدارة كلیة التربیة خطط إستراتیجیة مالئمة  - ٢

 ٠.٠١ند دالة ع 0.770   .ةیدعم التخطیط االستراتیجي أداء رؤساء األقسام في تحسین العملیة األكادیمی - ٣

 في ضوء ةیعتمد  التخطیط االستراتیجي الناجح على صیاغة األهداف المناسب - ٤
 ٠.٠١دالة عند  0.820  .  اإلمكانیات المتاحة 

یعتبر التخطیط االستراتیجي وثیقة ملزمة لرؤساء اإلدارات المختلفة في كلیات التربیة  - ٥
 ٠.٠١دالة عند  0.762  .

 ٠.٠١دالة عند  0.624  .م وطریقة العمل نحو الهدف المشترك یوحد التخطیط االستراتیجي الفه - ٦

 ٠.٠١دالة عند  0.729  .یسهم التخطیط االستراتیجي في نمو وتطویر كلیات التربیة  - ٧
  ٠.٥٦١) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ١٨(ر الجدولیة عند درجة حریة 

    ٠.٤٤٤ ) =٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ١٨(ر الجدولیة عند درجة حریة 

قــع وا" المجــال األول  معــامالت االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات الجــدول الــسابق یبــین

والدرجـة الكلیـة لفقراتــه،  والـذي یبــین أن  "التخطـیط االســتراتیجي بكلیـات التربیــة بالجامعـات الفلــسطینیة 
ـــــة  ـــــد مـــــستوى دالل ـــــة عن ـــــة دال ـــــاط المبین ـــــاط )٠.٠١، ٠.٠٥(معـــــامالت االرتب ، ومعـــــامالت االرتب

الجدولیـة ر  المحـسوبة اكبـر مـن قیمـة ر، وكذلك قیمـة ) ٠.٨٢٠-٠.٤٧٥(حصورة بین المدى م
  ، وبــــذلك تعتبــــر فقــــرات ٠.٤٤٤  والتــــي تــــساوي ١٨ ودرجــــة حریــــة ٠.٠٥عنــــد مــــستوى داللــــة 

  .  صادقة لما وضعت لقیاسهاألولالمجال 
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ــة درجــة مم (:ویتــضح االتــساق الــداخلي ألداة الدراســة لفقــرات المجــال الثــاني ارســة إدارة الجامع

  ):٨(والدرجة الكلیة لفقراته كما هو مبین بالجدول رقم ) لعملیات التخطیط اإلستراتیجي

  )٨(الجدول 
 "درجة ممارسة إدارة الجامعة لعملیات التخطیط اإلستراتیجي "  الثانيالمجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  مع الدرجة الكلیة للمجال الثاني

  الفقرة م
ل معام

 االرتباط

مستوى 
 الداللة

١.  
تحلل كلیة التربیة البیئة الخارجیة لتتعرف على المتغیرات المختلفة التي یمكن أن تؤثر 

  . علیها في المستقبل 
 ٠.٠١دالة عند  0.833

 ٠.٠١دالة عند  0.772  . عرف على مصادر القوة ونقاط الضعفتحلل كلیة التربیة البیئة الداخلیة في الجامعة لتت  .٢

٣.  
تخطط كلیة التربیة وفق رؤیة واضحة لتطویر واستثمار نقاط القوة والتقلیل من نقاط 

  .الضعف 
 ٠.٠١دالة عند  0.668

 ٠.٠١دالة عند  0.779  .تحدد كلیة التربیة أهدافها في ضوء رؤیة واضحة لدیها   .٤

 ٠.٠١دالة عند  0.671  .تمتلك اإلدارة العلیا في الجامعة رسالة واضحة   .٥

 ٠.٠١دالة عند  0.854  .رة كلیة التربیة بدائل إستراتیجیة مناسبة تضع إدا  .٦

 ٠.٠١دالة عند  0.852  .تشارك إدارة كلیة التربیة  جمیع العاملین في إعداد الخطط التنفیذیة   .٧

 ٠.٠١دالة عند  0.759  .تلتزم إدارة كلیة التربیة بالبرامج والجداول الزمنیة التي تضعها لتحقیق أهدافها   .٨

 ٠.٠٥دالة عند  0.539  .تزم إدارة كلیة التربیة بالموازنة المحددة في الخطة التنفیذیة تل  .٩

١٠. 
یوجد توازن في تطبیق إدارة كلیة التربیة لجمیع القضایا اإلستراتیجیة التي تتضمنها الخطة 

.  
 ٠.٠١دالة عند  0.581

  ٠.٥٦١) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ١٨(ر الجدولیة عند درجة حریة 

    ٠.٤٤٤ ) =٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ١٨(الجدولیة عند درجة حریة ر 

درجــة "  الثــانيالمجــال  معـامالت االرتبــاط بــین كـل فقــرة مــن فقـرات الجــدول الــسابق یبـین

 والدرجــــة الكلیــــة لفقراتــــه،  والــــذي یبــــین أن  "ممارســــة إدارة الجامعــــة لعملیــــات التخطــــیط اإلســــتراتیجي
ـــــة د ـــــاط المبین ـــــة معـــــامالت االرتب ـــــد مـــــستوى دالل ـــــة عن ـــــاط )٠.٠١، ٠.٠٥(ال ، ومعـــــامالت االرتب

 الجدولیـة ر المحـسوبة اكبـر مـن قیمـة ر، وكذلك قیمـة ) ٠.٨٥٤-٠.٥٣٩(محصورة بین المدى 
  ، وبــــذلك تعتبــــر فقــــرات ٠.٤٤٤  والتــــي تــــساوي ١٨ ودرجــــة حریــــة ٠.٠٥عنــــد مــــستوى داللــــة 

 .  صادقة لما وضعت لقیاسهالثانيالمجال 
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درجـة تـوافر المعـاییر الجیـدة فـي : (ق الداخلي ألداة الدراسة لفقـرات المجـال الثالـثویتضح االتسا
والدرجـة الكلیـة ) مكونات وعناصر الخطة اإلستراتیجیة في كلیات التربیة بالجامعـات الفلـسطینیة فـي غـزة

  ):٩(لفقراته كما هو مبین بالجدول رقم 
  )٩(الجدول 

درجة توافر المعاییر الجیدة في مكونات وعناصر الخطة "  الثالث المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 
  الثالث للمجال مع الدرجة الكلیة "اإلستراتیجیة في كلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة في غزة 

  الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 ٠.٠١دالة عند  0.686  .تتسم رسالة كلیة التربیة بالمرونة والتكیف   ١

 ٠.٠١دالة عند  0.676  .راعي رسالة كلیة التربیة الظروف الواقعیة والموضوعیة فهي ممكنة التطبیق ت  ٢

 ٠.٠١دالة عند  0.567  . تتصف رسالة كلیة التربیة  بالطموح واإلبداع للعاملین داخل الجامعة   ٣

 ٠.٠١د دالة عن 0.806   . ةتنسجم رسالة كلیة التربیة مع الغایات واألهداف اإلستراتیجی  ٤

 ٠.٠١دالة عند  0.782  .یمكن تحویل رسالة كلیة التربیة إلى خطط وسیاسات وبرامج عمل واضحة   ٥

 ٠.٠١دالة عند  0.572  .تتسم الرؤیة اإلستراتیجیة لكلیة التربیة بأنها هادفة للنمو وتستشرف المستقبل   ٦

 ٠.٠١دالة عند  0.693  .یمكن قیاس رؤیة كلیة التربیة لمدى التقدم الذي تحرزه الجامعة   ٧

 ٠.٠١دالة عند  0.653  .تحدد رؤیة كلیة التربیة بتاریخ مناسب لتحقیقها   ٨

٩  
تتعامل رؤیة كلیة التربیة مع رسالتها وتعطي صورة واضحة عن طریق الوصول 

 ٠.٠١دالة عند  0.683  .لتحقیق هذه الرسالة 

 ٠.٠١دالة عند  0.762  .لمأمول للجامعة تقود رؤیة كلیة التربیة عملیة التغیر اإلداري نحو الوضع ا  ١٠

 ٠.٠١دالة عند  0.612  .تتسم غایات وأهداف كلیة التربیة بقبولها للقیاس الكمي والوصفي الكیفي  ١١

١٢  
تتسم غایات وأهداف كلیة التربیة بالمرونة والقدرة على التكیف مع المتغیرات غیر 

 ٠.٠١دالة عند  0.685  .المتوقعة 

 ٠.٠١دالة عند  0.580  .تربیة بدقة الصیاغة والتعبیر عن نتائج متوقعة تتصف أهداف كلیة ال  ١٣

١٤  
تتسم غایات وأهداف كلیة التربیة بتوازنها وتكاملها وبالتالي تختفي منها صور 

 ٠.٠١دالة عند  0.699  التناقض والتضارب بین األنشطة والقدرات

١٥  
لمسئولة عن یشارك في صیاغة غایات وأهداف كلیة التربیة جمیع األطراف ا

 ٠.٠١دالة عند  0.751  .تحقیقها 

 ٠.٠٥دالة عند  0.497  .تعتبر الغایات واألهداف مقبولة لمجتمع الكلیة   ١٦

 ٠.٠١دالة عند  0.633  .تعتبر غایات وأهداف كلیة التربیة مقبولة للمجتمع الخارجي   ١٧

 ٠.٠١دالة عند  0.741  . ء الممیز تتمیز أهداف كلیة التربیة بسهولة تحقیقها مما تحفز األفراد على األدا  ١٨

  ٠.٥٦١) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ١٨(ر الجدولیة عند درجة حریة 

    ٠.٤٤٤ ) =٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ١٨(ر الجدولیة عند درجة حریة 
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درجـة "  الثالـث المجـال  معـامالت االرتبـاط بـین كـل فقـرة مـن فقـرات الجـدول الـسابق یبین
یدة في مكونات وعناصر الخطة اإلستراتیجیة في كلیات التربیة بالجامعات الفلـسطینیة فـي توافر المعاییر الج

 والدرجــة الكلیــة لفقراتــه،  والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد مــستوى داللــة غــزة
، وكـذلك قیمـة ) ٠.٨٠٦-٠.٤٩٧(، ومعامالت االرتبـاط محـصورة بـین المـدى )٠.٠١ ، ٠.٠٥(
 والتـــي )١٨( ودرجـــة حریـــة ٠.٠٥الجدولیـــة عنـــد مـــستوى داللـــة ر ة اكبـــر مـــن قیمـــة  المحـــسوبر

 .  صادقة لما وضعت لقیاسهالثالث  ، وبذلك تعتبر فقرات المجال ٠.٤٤٤تساوي 

 : صدق االتساق الداخلي لألبعاد-٣
 قــام الباحــث بحــساب معــامالت االرتبــاط  االتــساق الــداخلي للمجــاالتللتحقــق مــن صــدق

 بالدرجـة الكلیـة مجـال األخـرى وكـذلك كـل والمجـاالت االسـتبانة مجاالت من مجال بین درجة كل
  .یوضح ذلك) ١٠(لالستبانة والجدول 

  )١٠(الجدول 

   األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكلیةوالمجاالت االستبانة مجاالت من مجالمصفوفة معامالت ارتباط كل 

المجال   المجال األول المجموع 
  الثاني

جال الم
  الثالث

    1  المجموع
واقع التخطیط االستراتیجي بكلیات : المجال األول 

   1 0.765  التربیة بالجامعات الفلسطینیة

درجة ممارسة إدارة الجامعة :المجال الثاني 
  1 0.714 0.955  لعملیات التخطیط اإلستراتیجي

درجة توافر المعاییر الجیدة في :المجال الثالث 
 الخطة اإلستراتیجیة في كلیات مكونات وعناصر

  التربیة بالجامعات الفلسطینیة في غزة
0.951 0.568 0.859 1 

  ٠.٥٦١) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ١٨(ر الجدولیة عند درجة حریة 

    ٠.٤٤٤ ) =٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ١٨(ر الجدولیة عند درجة حریة 

 الــبعض وبالدرجــة الكلیــة ببعـضها یتـضح مــن الجــدول الـسابق أن جمیــع المجــاالت تــرتبط
وهــذا یؤكــد أن االســتبانة تتمتــع ) ٠.٠١(ًلالسـتبانة ارتباطــا ذو داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة 

  .، تطمئن الباحث إلى تطبیقهابدرجة عالیة من الثبات واالتساق الداخلي

  :  الثبات_ ًثانیا 
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أفــراد العینــة طبیقهــا علــى أجــرى الباحــث خطــوات التأكــد مــن ثبــات اإلســتبانة وذلــك بعــد ت
   .بطریقتین وهما التجزئة النصفیة ومعامل ألفا كرونباخاالستطالعیة 

  : Split-Half Coefficient طریقة التجزئة النصفیة -١
تـــــم اســـــتخدام درجـــــات العینـــــة االســـــتطالعیة لحـــــساب ثبـــــات االســـــتبانة بطریقـــــة التجزئـــــة 

ن، الفقـرات الفردیـة مقابـل الفقـرات الزوجیـة حیث قام الباحـث بتجزئـة االسـتبانة إلـى نـصفی ،النصفیة
 وذلــك بحــساب معامــل االرتبــاط بــین النــصفین ثــم جــرى تعــدیل ، االســتبانةعوامــل مــن عامــللكــل 

    (Spearman-Brown Coefficient)الطول باستخدام معادلة سبیرمان براون

  ر٢
  ث

  ر+١

  .عامل الثبات الذي نرید الحصول علیهث حیث 

  .باط بین درجات األفراد على نصفي االستبانةمعامل االرت = ٢ر

  :یوضح ذلك) ١١(والجدول 
   )١١(الجدول 

وكذلك االستبانة ككل قبل التعدیل ومعامل   االستبانة مجاالت من مجالیوضح معامالت االرتباط بین نصفي كل 
  الثبات بعد التعدیل

 عدد الفقرات المجاالت
االرتباط قبل 

 التعدیل
معامل الثبات بعد 

 لتعدیلا

واقع التخطیط االستراتیجي بكلیات : المجال األول 
٧*  التربیة بالجامعات الفلسطینیة  0.543 0.547 

درجة ممارسة إدارة الجامعة لعملیات :المجال الثاني 
 0.899 0.816 10  التخطیط اإلستراتیجي

درجة توافر المعاییر الجیدة في :المجال الثالث 
اتیجیة في كلیات مكونات وعناصر الخطة اإلستر

  التربیة بالجامعات الفلسطینیة في غزة
18 0.744 0.853 

 0.898 0.896 *35  المجموع

  .تم استخدام معامل جتمان ألن النصفین غیر متساویین* 
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وهــذا یــدل علــى أن االســتبانة ) 0.898(یتــضح مــن الجــدول الــسابق أن معامــل الثبــات الكلــي 
  .الباحث إلى تطبیقها على عینة الدراسة من الثبات تطمئن عالیةتتمتع بدرجة 

  :طریقة ألفا كرونباخ -٢
، وذلـك  وهـي طریقـة ألفـا كرونبـاخاستخدم الباحث طریقـة أخـرى مـن طـرق حـساب الثبـات  

 مجــاالت مــن مجــالإلیجــاد معامــل ثبــات االســتبانة، حیــث حــصل علــى قیمــة معامــل ألفــا لكــل 
  :یةحسب المعادلة التال وكذلك لالستبانة ككل ،االستبانة

  

    س ٢مجـ س ع  ن
  =الفا 

  ١ –ن 
١ -  

    ٢ع
  

  عدد مفردات االستبیان= ن    معامل ثبات االستبیان= الفا : حیث 

  تباین االستبیان ككل = ٢ع  =  تباین مفردات االستبیان=  س٢ع

  :یوضح ذلك)  ١٢(والجدول 
  ) ١٢(الجدول 

  لك لالستبانة ككل  وكذ  االستبانةمجاالت من مجالیوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
واقع التخطیط االستراتیجي بكلیات التربیة : المجال األول 

 0.789 ٧  بالجامعات الفلسطینیة

درجة ممارسة إدارة الجامعة لعملیات التخطیط :المجال الثاني 
 0.889 10  اإلستراتیجي

الجیدة في مكونات وعناصر درجة توافر المعاییر :المجال الثالث 
الخطة اإلستراتیجیة في كلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة في 

  غزة
18 0.924 

 0.952 35  المجموع

وهــذا یــدل علــى أن االســتبانة ) 0.952( أن معامــل الثبــات الكلــي الــسابقیتــضح مــن الجــدول 
  .الدراسةتتمتع بدرجة عالیة من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبیقها على عینة 
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  : اإلحصائیة المستخدمة في الدراسةاألسالیب: ًسابعا
       Stochastic Package for (SPSS)تـــم اســـتخدام البرنـــامج اإلحـــصائي  - ١

Social Scienceلتحلیل البیانات ومعالجتها،  .  
 : للتأكد من صدق وثبات أداة الدراسةاإلحصائیة التالیةالمعالجات استخدام تم  - ٢

التأكــد مــن صــدق االتــساق الــداخلي لالســتبانة وذلــك بإیجــاد : رســونمعامــل ارتبــاط بی  -أ 
 .بین كل مجال والدرجة الكلیة لالستبانة" ارتباط بیرسون"معامل 

معامــل ارتبــاط ســبیرمان بــراون للتجزئــة النــصفیة المتــساویة، ومعادلــة جتمــان للتجزئــة   - ب 
 .بات أداة الدراسةللتأكد من ث: النصفیة غیر المتساویة، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ

  : تم استخدام المعالجات اإلحصائیة التالیة لتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة-٣     

للكـــشف عـــن دور التخطـــیط االســـتراتیجي  :والمتوســـطات الحـــسابیةالنـــسب المئویـــة   -أ 
 .الجامعي في تلبیة احتیاجات سوق العمل الفلسطیني من القوى العاملة

ق فـــي دور التخطــیط االســـتراتیجي الجـــامعي فـــي تلبیـــة لبیــان داللـــة الفـــرو: اختبـــار ت  - ب 
احتیاجات سوق العمل الفلسطیني من القوى العاملة ، للفـروق بـین متوسـطات عینتـین 

 مستقلتین یعزى لمتغیر الجنس

لبیان داللة الفـروق فـي دور التخطـیط االسـتراتیجي الجـامعي : تحلیل التباین األحادي  -ج 
ــــ ــــة احتیاجــــات ســــوق العمــــل الفل ــــة ، فــــي تلبی للفــــروق بــــین (سطیني مــــن القــــوى العامل

متوســطات ثــالث عینــات فــأكثر یعــزى لمتغیــر الرتبــة العلمیــة، عــدد ســنوات الخدمـــة، 
 ).الوظیفة، الجامعة
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  الفصل اخلامس

  نتائج الدراسة وتفسريها
  .نتائج السؤال األول وتفسیره  •
 .نتائج السؤال الثاني وتفسیره  •

 .نتائج السؤال الثالث وتفسیره  •

 .تائج السؤال الرابع وتفسیره ن •

 .نتائج الفرض األول وتفسیره  •

 .نتائج الفرض الثاني وتفسیره  •

 .نتائج الفرض الثالث وتفسیره  •

  .نتائج الفرض الرابع وتفسیره  •
  .ـة ـــــــــوصیات الدراســــــــــــــــــــتــ •
  .مقترحــــــــــــــات الدراســـــــــــــــــة  •
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  :مقدمة

ًتضمن هذا الفـصل عرضـا لنتـائج الدراسـة، وذلـك مـن خـالل اإلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة ی  
واســـتعراض أبـــرز نتـــائج االســـتبانة والتـــي تـــم التوصـــل إلیهـــا مـــن خـــالل تحلیـــل فقراتهـــا ، بهــــدف 

دور التخطیط االستراتیجي الجامعي في تلبیـة احتیاجـات سـوق العمـل الفلـسطیني التعرف على 
ــــوى العاملــــة الجنس،الرتبــــة (والوقــــوف علــــى متغیــــرات الدراســــة التــــي اشــــتملت علــــى ،  مــــن الق

وقـــــد تـــــم إجــــراء المعالجـــــات اإلحـــــصائیة للبیانـــــات ) العلمیة،ســــنوات الخدمـــــة، الوظیفـــــة، الجامعــــة
) SPSS(المتجمعة من استبانة الدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحـصائیة للدراسـات االجتماعیـة 

  . سیتم عرضها وتحلیلها في هذا الفصلللحصول على نتائج الدراسة التي
مـــــا واقـــــع التخطـــــیط  "علــــى یـــــنص مناقــــشة النتـــــائج المتعلقـــــة بالــــسؤال األول و الـــــذي 

  "االستراتیجي بكلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة في محافظات غزة ؟
 والنــسب المئویــة،  الحــسابیةقــام الباحـث باســتخدام المتوســطاتولإلجابـة عــن هــذا الــسؤال 

  : وضح ذلكیل التالي والجدو
  )١٣(جدول 

فقرة من فقرات  لكل  والرتبة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي الحسابیةالمتوسطات
  )٦٠=ن ( وكذلك ترتیبها المجال األول

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 الترتیب النسبي

١ 
همتهم في عملیة التخطیط تهتم إدارة كلیة التربیة بآراء العاملین ومسا

  االستراتیجي 
3.650 0.709 73.00 7 

 4 74.33 0.691 3.717  .تضع إدارة كلیة التربیة خطط إستراتیجیة مالئمة  2

3 
 ةیدعم التخطیط االستراتیجي أداء رؤساء األقسام في تحسین العملیة األكادیمی

.  
3.683 1.000 73.67 5 

4 
 في ةاجح على صیاغة األهداف المناسبیعتمد  التخطیط االستراتیجي الن

 .  ضوء اإلمكانیات المتاحة 
4.133 0.873 82.67 1 

5 
یعتبر التخطیط االستراتیجي وثیقة ملزمة لرؤساء اإلدارات المختلفة في كلیات 

 .التربیة 
3.667 1.084 73.33 6 

 2 79.00 0.946 3.950 یوحد التخطیط االستراتیجي الفهم وطریقة العمل نحو الهدف المشترك  6

 2 79.00 0.910 3.950  .یسهم التخطیط االستراتیجي في نمو وتطویر كلیات التربیة  7

  76.43 4.739 26.750  المجال األول

  :یتضح من الجدول السابق
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  :المجال كانت  في هذا ثالث فقراتأن أعلى 
علــى صــیاغة األهــداف  یعتمــد  التخطــیط االســتراتیجي النــاجح "والتــي نــصت علــى)  4(الفقــرة  -

، %)82.67(احتلــت المرتبــة األولــى بــوزن نــسبي قــدره " المناســبة فــي ضــوء اإلمكانیــات المتاحــة 
ویعــزو الباحــث ، وهــذه النتیجــة توضــح أهمیــة صــیاغة األهــداف لعملیــات التخطــیط اإلســتراتیجي 

الهتمـام الجیـد مما یدلل على تـوافر ا، ذلك إلى  درجة وعي أفراد العینة بأهمیة صیاغة األهداف 
  .من قبل إدارة كلیات التربیة بنجاح التخطیط اإلستراتیجي 

 یوحــد التخطــیط االســتراتیجي الفهــم وطریقــة " والتــي نــصت علــى) 6(الفقــرة  واحتلــت كــل مــن -
 یــسهم التخطــیط االســتراتیجي "  والتــي نــصت علــى) 7(الفقــرة   و"العمــل نحــو الهــدف المــشترك 
 ونالحـظ مـن ذلـك %)79.00( بـوزن نـسبي قـدره الثانیةالمرتبة   "ة في نمو وتطویر كلیات التربی

المیل الواضح نحـو فهـم التخطـیط اإلسـتراتیجي وطریقـة العمـل بأنهمـا طریقـان یقـودان إلـى الهـدف 
ویعزو الباحث ذلك إلـى قناعـة إدارة كلیـة التربیـة المنبثقـة مـن التجـارب العملیـة بأهمیـة ، المشترك 

ـــه للوصـــول إلـــى األهـــدفهـــم التخطـــیط اإلســـتراتی كمـــا ویعـــزو ، اف المرجـــوةجي وتحدیـــد طـــرق عمل
  . إلى حرص العاملین في كلیة التربیة على تطویر كلیتهم وتنمیتها )7(نتیجة الفقرة الباحث 

   :تا كانالبعد في هذا فقرتینوأن أدنى 
ارات  یعتبــــر التخطــــیط االســــتراتیجي وثیقــــة ملزمــــة لرؤســــاء اإلد"والتــــي نــــصت علــــى)   5(الفقــــرة 

 ١(الفقـرة و  ، %)73.33(بـوزن نـسبي قـدره الـسادسة احتلت المرتبة " المختلفة في كلیات التربیة 
 تهـــتم إدارة كلیـــة التربیـــة بـــآراء العـــاملین ومـــساهمتهم فـــي عملیـــة التخطـــیط "والتـــي نـــصت علـــى)  

  %).73.00(بوزن نسبي قدره السابعة واألخیرة احتلت المرتبة " االستراتیجي 
  :احث هذه النتیجة إلى ما یلي ویعزو الب

  .دارات المختلفة في كلیات التربیةعدم وضوح الفلسفة اإلداریة اإلستراتیجیة لرؤساء اإل -١
ًأن وضـــوح الفلـــسفة اإلداریـــة تجعـــل العـــاملین فـــي كلیـــة التربیـــة عمیـــدا كـــان أم محاضـــرا  - ٢ ً

ینطلــق علـــى هــدى مـــن أمــره وفـــق مبــادئ وأســـس یــضعها نـــصب عینیــه ممـــا یأخــذ بیـــده 
 .تحقیق أكبر قدر ممكن من األهداف المرجو تحقیقها ل
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متناسـین دورهــم فــي ، الكثیـر مــن أعـضاء هیئــة التـدریس یكتفــون بعملهــم األكـادیمي فقــط  - ٣

  .عملیات التخطیط 

حیـــث أشـــار فـــي نتـــائج دراســـته أن  ، )٢٠٠٦، الدهـــدار ( وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة 

كمـا تتفـق مـع دراسـة ،  تعتبر كمدخل لتحقیق الجودة التخطیط اإلستراتیجي أحد أهم العوامل التي

حیث أشار في دراسته أن نـسبه عالیـة مـن مجتمـع الدراسـة یوافقـون علـى  ، )٢٠٠٦، الدجني( 

كمــــا أشــــار أنــــه قــــد اتــــضح أن إدارة ، أن لــــدیهم اهتمــــام بــــالتخطیط االســــتراتیجي بدرجــــة مرتفعــــه 

،  علـى الخطـة اإلسـتراتیجیة بدرجـة كافیـة الجامعة ال تطبق معاییر ومؤشرات أداء واضحة للحكم

  ).5(وذلك بما یتفق مع التدني الواضح الستجابة العینة على الفقرة رقم 
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مــا درجــة ممارســة عمــادات  " علــى یــنص مناقــشة النتــائج المتعلقــة بالــسؤال الثــاني و الــذي 
 نظـر أعـضاء  التربیـة بالجامعـات الفلـسطینیة لعملیـات التخطـیط االسـتراتیجي مـن وجهـةاتكلی

  ؟هیئة التدریس فیها

  والنـسب المئویـة، الحـسابیة قـام الباحـث باسـتخدام المتوسـطاتولإلجابة عن هذا الـسؤال 
  : وضح ذلكی، والجدول التالي 

  )١٤(جدول 
فقرة من فقرات  لكل  والرتبة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي الحسابیة المتوسطات

  )٦٠=ن  ( وكذلك ترتیبهاالمجال الثاني

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

1 
تحلل كلیة التربیة البیئة الخارجیة لتتعرف على المتغیرات المختلفة التي یمكن أن 

 . تؤثر علیها في المستقبل 
3.617 0.976 72.33 7 

2 
ى مصادر القوة ونقاط تحلل كلیة التربیة البیئة الداخلیة في الجامعة لتتعرف عل

 . الضعف 
3.650 0.899 73.00 6 

3 
تخطط كلیة التربیة وفق رؤیة واضحة لتطویر واستثمار نقاط القوة والتقلیل من نقاط 

  الضعف 
3.450 0.910 69.00 9 

 5 74.00 0.962 3.700  .تحدد كلیة التربیة أهدافها في ضوء رؤیة واضحة لدیها  4

 1 76.67 0.763 3.833  .ي الجامعة رسالة واضحة تمتلك اإلدارة العلیا ف 5

 3 75.00 0.985 3.750 .تضع إدارة كلیة التربیة بدائل إستراتیجیة مناسبة  6

 10 64.67 1.184 3.233 .تشارك إدارة كلیة التربیة  جمیع العاملین في إعداد الخطط التنفیذیة  7

 2 75.67 0.885 3.783 .منیة التي تضعها لتحقیق أهدافها تلتزم إدارة كلیة التربیة بالبرامج والجداول الز 8

 4 74.33 1.027 3.717  .تلتزم إدارة كلیة التربیة بالموازنة المحددة في الخطة التنفیذیة  9

10 
یوجد توازن في تطبیق إدارة كلیة التربیة لجمیع القضایا اإلستراتیجیة التي تتضمنها 

 .الخطة 
3.500 0.948 70.00 8 

  72.47 7.141 36.233  ال الثانيالمج

  : یتضح من الجدول السابق
  :ا  كانتالمجال في هذا تینأن أعلى فقر

احتلـت المرتبـة "  تمتلك اإلدارة العلیـا فـي الجامعـة رسـالة واضـحة "والتي نصت على)  5(الفقرة -
 علــى ویعــزو الباحــث ذلــك إلــى حــرص إدارة كلیــة التربیــة ، %)76.67(األولــى بــوزن نــسبي قــدره 
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حیـث تــم مالحظـة وجــود هـذه الرســالة ، صـیاغة رسـالتها ونــشرها بطریقـة واضــحة ومیـسرة للجمیــع 
وفـــي ، علـــى صـــفحة الجامعـــة علـــى اإلنترنـــت لكافـــة الجامعـــات الفلـــسطینیة فـــي محافظـــات غـــزة 

  .منشوراتها التعریفیة 
ل الزمنیـة التـي تـضعها  تلتزم إدارة كلیة التربیـة بـالبرامج والجـداو"والتي نصت على)   8(الفقرة  -

 ویعــــزو الباحــــث هــــذه %)75.67( بــــوزن نــــسبي قــــدره الثانیــــةاحتلــــت المرتبــــة " لتحقیــــق أهــــدافها 
النتیجــــة إلــــى وعــــي إدارة كلیــــات التربیــــة بأهمیــــة االلتــــزام بــــالبرامج والجــــداول الزمنیــــة فــــي تحقیــــق 

  .األهداف الموضوعة 
  :تا كانالمجال في هذا فقرتینوأن أدنى 

 تخطط كلیة التربیـة وفـق رؤیـة واضـحة لتطـویر واسـتثمار نقـاط "والتي نصت على)   3(الفقرة  -
  %).69.00(بوزن نسبي قدره التاسعة احتلت المرتبة " القوة والتقلیل من نقاط الضعف 

 تــشارك إدارة كلیــة التربیــة  جمیــع العــاملین فــي إعــداد الخطــط "والتــي نــصت علــى)   7(الفقــرة  -
  . %)64.67(بوزن نسبي قدره العاشرة واألخیرة رتبة احتلت الم" التنفیذیة 

  :ویعزو الباحث التدني الواضح في الفقرتین السابقتین الذكر إلى ما یلي 
  . كثرة األعباء الملقاة على اإلداریین في كلیة التربیة -١
  .  وجود ضعف في صیاغة بعض جوانب الرؤیة والرسالة واألهداف -٢
  .بأهمیة استثمار نقاط القوة والتقلیل من نقاط الضعف  ضعف وعي بعض المحاضرین -٣
بـل كثیـر مـن اإلداریـین ینظـر لـذلك بأنـه ،  محدودیة فهم الهدف األساسـي مـن تلـك المـشاركة -٤

  .مجرد مضیعه للوقت 
ــــــدجني ، ( وتتفــــــق هــــــذه النتیجــــــة مــــــع دراســــــة  • ــــــسبة ، ) ٢٠٠٦ال والــــــذي أشــــــار فیهــــــا بــــــأن ن

ن التخطـیط اإلســتراتیجي ویعتبـرون جـودة التخطــیط مـن مجتمـع الدراســة یمارسـو%) ٧٥.٨٩(
كمـا ، اإلستراتیجي خطوة الزمة ومهمة لتحقیق الجودة الـشاملة فـي سیاسـات الجامعـة وأدائهـا 

أشار بأنه دلـت النتـائج علـى أن هنـاك ضـعف فـي مـشاركة إدارة الجامعـة للعـاملین فـي إعـداد 
  .والخطة التنفیذیة ، الخطة اإلستراتیجیة 



 -٩٦-

مــا درجــة تــوافر المعــاییر  " علــى یــنص لنتــائج المتعلقــة بالــسؤال الثالــث و الــذي مناقــشة ا
الجیــدة فــي مكونــات وعناصــر الخطــة اإلســتراتیجیة فــي كلیــات التربیــة بالجامعــات 

  الفلسطینیة في غزة ؟
   والنــسب المئویــة الحــسابیةقــام الباحــث باســتخدام المتوســطاتولإلجابــة عــن هــذا الــسؤال 

  : وضح ذلكی التالي  والجدول،والرتب 
  رسالـــــــة كلیــــة التربیـــة/ المحور األول 

  )١٥(جدول 
فقرة من فقرات  لكل  والرتبة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي الحسابیةالمتوسطات

  )٦٠=ن ( وكذلك ترتیبها المحور األول من المجال الثالث
 الفقرة م

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

زن الو
 النسبي

 الترتیب

 2 79.00 0.746 3.950 .تتسم رسالة كلیة التربیة بالمرونة والتكیف  ١

2 
تراعي رسالة كلیة التربیة الظروف الواقعیة والموضوعیة فهي ممكنة 

 .التطبیق 
3.950 0.746 79.00 2 

 5 75.67 0.739 3.783 .  واإلبداع للعاملین داخل الجامعةتتصف رسالة كلیة التربیة  بالطموح 3

 4 78.00 0.838 3.900  . ةتنسجم رسالة كلیة التربیة مع الغایات واألهداف اإلستراتیجی 4

5 
یمكن تحویل رسالة كلیة التربیة إلى خطط وسیاسات وبرامج عمل 

 .واضحة 
4.100 0.656 82.00 1 

  78.73 2.855 19.683  المحور االول 

  :یتضح من الجدول السابق
  :  كانتالمحورفي هذا  ةأن أعلى فقر

 یمكـن تحویــل رســالة كلیــة التربیـة إلــى خطــط وسیاســات وبــرامج "والتــي نــصت علــى)  5(الفقـرة  -
، وهــذه نتیجــة طبیعیـــة  ، %)82.00(احتلــت المرتبــة األولــى بـــوزن نــسبي قــدره " عمــل واضــحة 

ویعــزو ، نةكمــا ویتفــق الباحــث معهــا كونهــا تقتــرب مــن المتوســط العــام للمجــال األول مــن اإلســتبا
والتــي تعــزز أهمیــة ترجمــة رســالة ، الباحــث ذلــك إلــى الخبــرة والتجربــة التــي یمتلكهــا أفــراد العینــة 

  .الكلیة إلى خطط وسیاسات عمل واضحة ومحدودة 
  :ت كانالمحور في هذا فقرةوأن أدنى 

داخـل  تتـصف رسـالة كلیـة التربیـة  بـالطموح واإلبـداع للعـاملین "والتي نـصت علـى)   3(الفقرة  -
  %).75.67(بوزن نسبي قدره الخامسة و األخیرة احتلت المرتبة " الجامعة 

  :ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى ما یلي 
  . قلة اإلمكانات المتاحة لدى كلیة التربیة -١
  . غیاب مبدأ التعزیز اإلیجابي لدى إدارة كلیة التربیة -٢



 -٩٧-

  ربیةالرؤیــة اإلستراتیجیة لكلیة الت/ المحور الثاني 
  )١٦(جدول 

فقرة من فقرات  لكل  والرتبة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي الحسابیةالمتوسطات
  )٦٠=ن ( وكذلك ترتیبها المحور الثاني من المجال الثالث

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

1 
أنها هادفة للنمو وتستشرف تتسم الرؤیة اإلستراتیجیة لكلیة التربیة ب

 .المستقبل 
4.117 0.691 82.33 1 

 2 77.33 0.747 3.867 .یمكن قیاس رؤیة كلیة التربیة لمدى التقدم الذي تحرزه الجامعة  2

 4 75.00 0.914 3.750  .تحدد رؤیة كلیة التربیة بتاریخ مناسب لتحقیقها  3

4 
ورة واضحة عن طریق تتعامل رؤیة كلیة التربیة مع رسالتها وتعطي ص

  .الوصول لتحقیق هذه الرسالة 
3.833 0.960 76.67 3 

5 
تقود رؤیة كلیة التربیة عملیة التغیر اإلداري نحو الوضع المأمول 

 .للجامعة 
3.750 0.968 75.00 4 

 4 77.27 3.510 19.317 المحور الثاني

  :یتضح من الجدول السابق
  :  كانتالمحور في هذا ةأن أعلى فقر

 تتـــسم الرؤیـــة اإلســـتراتیجیة لكلیـــة التربیـــة بأنهـــا هادفـــة للنمــــو "والتـــي نـــصت علـــى)  ١(الفقـــرة  -
أن ،  ویتـضح مـن ذلـك%)82.33( احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قـدره "وتستشرف المستقبل 

 ،كمـا أنهـا ترمـي لمـستقبل الكلیـة ، رؤیة إستراتیجیة كلیة التربیة واضحة لدى العـاملین فـي الكلیـة 
و یعـزو الباحـث هـذه النتیجـة إلدراك اإلداریـین فـي كلیـات التربیـة بأهمیـة ، والتطلع للنمو الهـادف 

  .ومردودة التنموي اإلیجابي العائد على الكلیة، التخطیط المستقبلي للكلیة 
  :تا  كانالمحور في هذا فقرتینوأن أدنى 

احتلـــت " یخ مناســـب لتحقیقهـــا  تحـــدد رؤیـــة كلیـــة التربیـــة بتـــار"والتـــي نـــصت علـــى)  3(الفقـــرة  -
 تقـود "والتـي نـصت علـى)  5(الفقـرة و ، %)75.00(بوزن نسبي قـدره الخامسة و األخیرة المرتبة 

والتــي حــصلت علــى " .رؤیــة كلیــة التربیــة عملیــة التغیــر اإلداري نحــو الوضــع المــأمول للجامعــة 
  . %) 75.00(وزن نسبي قدره ب) 3(نفس مرتبة الفقرة 
  :لنتیجة السابقة إلى ما یلي ویعزو الباحث ا

  . محدودیة الرؤیة المستقبلیة إلداریین كلیة التربیة وأهمیة عملیة التغییر اإلداري -١
 الوضـــع العـــام الـــسیئ الـــذي تمـــر بـــه كلیـــات التربیـــة مـــن ضـــعف إداري فـــي ظـــل مـــا یعانیـــه -٢

  .المجتمع من حصار خانق 



 -٩٨-

  الغایــــــات واألهــــــــداف/ المحور الثالث 
  )١٧(جدول 

فقرة من فقرات لكل و الرتبة  واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي  الحسابیةالمتوسطات
  )٦٠=ن ( وكذلك ترتیبها المحور الثالث من المجال الثالث

 المتوسط   الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

 4 78.00 0.933 3.900 .اس الكمي والوصفي الكیفيتتسم غایات وأهداف كلیة التربیة بقبولها للقی ١

2 
تتسم غایات وأهداف كلیة التربیة بالمرونة والقدرة على التكیف مع المتغیرات 

  .غیر المتوقعة 
4.100 0.796 82.00 1 

 3 79.67 0.983 3.983 .تتصف أهداف كلیة التربیة بدقة الصیاغة والتعبیر عن نتائج متوقعة  3

4 
وأهداف كلیة التربیة بتوازنها وتكاملها وبالتالي تختفي منها صور تتسم غایات 

 التناقض والتضارب بین األنشطة والقدرات
3.650 0.840 73.00 7 

5 
یشارك في صیاغة غایات وأهداف كلیة التربیة جمیع األطراف المسئولة عن 

 .تحقیقها 
3.617 1.010 72.33 8 

 2 80.00 0.974 4.000 .مع الكلیة تعتبر الغایات واألهداف مقبولة لمجت 6

 5 77.33 0.929 3.867 .تعتبر غایات وأهداف كلیة التربیة مقبولة للمجتمع الخارجي  7

 6 74.67 0.972 3.733 .  تحفز األفراد على األداء الممیزتتمیز أهداف كلیة التربیة بسهولة تحقیقها مما 8

  77.13 5.813 30.850 المحور الثالث

  :الجدول السابقیتضح من 
  :ا  كانتالمحور في هذا تینأن أعلى فقر

 تتسم غایات وأهداف كلیة التربیـة بالمرونـة والقـدرة علـى التكیـف "والتي نصت على)  2(الفقرة  -
 وهــي درجــة %)82.00(احتلــت المرتبــة األولـى بــوزن نــسبي قـدره " مـع المتغیــرات غیــر المتوقعـة 

وشـــعورهم بأهمیــــة ، املین وتجـــاربهم فــــي كلیـــات التربیــــة ویعــــزو الباحـــث ذلــــك لخبـــرة العــــ، كبیـــرة 
  .یرات الغیر متوقعه من وجهة نظرهمالمرونة والقدرة على التكیف مع المتغ

احتلـــت "  تعتبـــر الغایـــات واألهـــداف مقبولـــة لمجتمـــع الكلیـــة "والتـــي نـــصت علـــى)   6(الفقـــرة  -
جــة مــدى تطلــع اإلداریــین فــي وتوضــح هــذه النتی ، %)80.00( بــوزن نــسبي قــدره الثانیــةالمرتبــة 

ویعـــزو الباحـــث ذلـــك إلدراك العـــاملین فـــي كلیـــة التربیـــة ، كلیـــة التربیـــة للمجتمـــع المحلـــي للكلیـــة 
ومعرفتهم بأنهم أهـم أدوات التقیـیم الـذي بواسـطتهم ، ألهمیة مجتمع الكلیة في العملیة التخطیطیة 

  .یتم الحكم على مدى تحقق األهداف 
  
  



 -٩٩-

  :تا  كانالمحورذا  في هفقرتینوأن أدنى 

 تتــسم غایــات وأهــداف كلیــة التربیــة بتوازنهــا وتكاملهــا وبالتــالي "والتــي نــصت علــى)   4(الفقــرة  -

بــوزن الــسابعة احتلــت المرتبــة  " تختفــي منهــا صــور التنــاقض والتــضارب بــین األنــشطة والقــدرات

  %).73.00(نسبي قدره 

ات وأهــــداف كلیــــة التربیــــة جمیــــع  یــــشارك فــــي صــــیاغة غایــــ"والتــــي نــــصت علــــى)   5(الفقــــرة  -

  %).72.33(بوزن نسبي قدره األخیرة احتلت المرتبة " األطراف المسئولة عن تحقیقها 

  :ویعزو الباحث الضعف في الفقرتین السابقتین إلى ما یلي 

 .ٌقلة وعي العاملین في كلیات التربیة بأهمیة ترتیب األهداف كل حسب أهمیته  - ١

وبالتـــالي تنحـــیهم عـــن ، جمیـــع العـــاملین فـــي كلیـــات التربیـــة قلـــة ثقـــة اإلداریـــین بخبـــرات  - ٢

 .المشاركة 

والـذي توصـلت فـي نتائجهـا إلـى ، ) 1998 ( وتتفق نتائج هذا المجال ككل مـع دراسـة األغـا  •

، تشخیص المـشاكل التـي تواجـه الجامعـات فـي الفقـرة المتعلقـة بمـشاكل لهـا عالقـة باألهـداف 

 حیـــث أشــــارت الدراســــة فـــي نتائجهــــا إلــــى أن )١٩٩٧، مــــصطفى( دراســــة كمـــا تتفــــق مـــع 

التخطــیط االســتراتیجي یــساهم بــشكل إیجــابي فــي تحقیــق مبــادئ الجــودة الــشاملة فــي التعلــیم 

حیـــث أشـــارت ) ٢٠٠٦، الـــدجني ( ًوأیـــضا تتفـــق نتـــائج هـــذا المجـــال مـــع دراســـة ، الجـــامعي 

النوعیـــة فـــي مكونـــات نتـــائج دراســـته بأنـــه تتـــوافر معـــاییر الهیئـــة الوطنیـــة لالعتمـــاد والجـــودة و

  %).٧٣.٣٦( الخطة اإلستراتیجیة للجامعة بدرجة كبیرة بلغت 



 -١٠٠-

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة علـــى یـــنص مناقـــشة النتـــائج المتعلقـــة بالـــسؤال الرابـــع و الـــذي 
فـي متوسـطات تقـدیر عینـة الدراسـة لممارســة )  ≥ ٠.٠٥α( إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة 
، ذكـر (الجـنس : "  التالیة متغیراتللتخطیط االستراتیجي تعزى لعمادات كلیة التربیة لعملیات ا

أســـتاذ ، محاضـــر ( الرتبـــة العلمیـــة  ، ) األقـــصى– األزهـــر - اإلســـالمیة (الجامعـــة ، ) أنثـــى 
، رئــیس قــسم ، عــضو هیئــة تــدریس (المــسمى الــوظیفي،  )أســتاذ مــشارك فمــا فــوق، مــساعد 

   " ) سنة وما فوق١١ -ات  سنو١٠-٦ - سنوات ٥-١ (سنوات الخدمة، )عمید 
  :ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بصیاغة الفرضیات التالیة 

  :الفرضیة األولى والتي نصت على 
بـین متوسـطات )  ≥ ٠.٠٥α(فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة ال توجـد 

 خطــیط االســتراتیجيممارســة عمـادات كلیــة التربیــة لعملیــات التدرجـات تقــدیرات أفــراد العینــة حــول 
  ) .ذكور، إناث(من وجهة نظرهم تعزي لمتغیر الجنس

) ١٨(والجـــدول "  T. test "اختبــار قــام الباحـــث باســتخدام وللتحقــق مــن صــحة هــذا  الفــرض
  :یوضح ذلك 

  )١٨(جدول 
  ) ذكور، إناثالجنسلالستبانة تعزى لمتغیر " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

 المجاالت
 

االنحراف   المتوسط العدد نسالج
 "ت"قیمة   المعیاري

قیمة 
 الداللة

مستوى 
  الداللة

 3.689 27.111 9 إناث ولالمجال األ 4.929 26.686 51 ذكور
0.246 0.807 

غیر دالة 
ًإحصائیا  

 5.979 35.333 9 إناث الثانيالمجال  7.368 36.392 51 ذكور
0.407 0.685 

غیر دالة 
ًإحصائیا  

 :ألول المحور 2.781 19.529 51 ذكور
سالـــــــة كلیــــة 

 9 إناث التربیـــة
20.556 3.283 

0.994 0.324 
غیر دالة 
ًإحصائیا  

المحور  3.576 19.333 51 ذكور
الرؤیــة :الثاني

اإلستراتیجیة لكلیة 
 التربیة

 9 إناث
19.222 3.308 

0.087 0.931 
غیر دالة 
ًإحصائیا  

المحور  6.078 30.686 51 ذكور
الغایــــــات :الثالث

 9 إناث واألهــــــــداف
31.778 4.147 

0.516 0.608 
غیر دالة 
ًإحصائیا  

 11.369 69.549 51 ذكور

الم
لث

الثا
ال 

ج
 

الدرجة الكلیة 
 9.098 71.556 9 إناث للمجال الثالث

0.501 0.618 
غیر دالة 
ًإحصائیا  

 13.454 134.000 9 إناث ستبانةدرجة الكلیة لالال 22.393 132.627 51  ذكور
0.178 0.860 

غیر دالة 
ًإحصائیا  

٢.٠٠) = ٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ٥٨(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة   
٢.٦٦) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ٥٨(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة   



 -١٠١-

 الجدولیـــة فـــي" ت" مـــن قیمـــة اقـــلالمحـــسوبة " ت" أن قیمـــة الـــسابقیتـــضح مـــن الجـــدول 
وجود فروق ذات داللـة إحـصائیة عدم وهذا یدل على جمیع المجاالت والدرجة الكلیة لالستبانة ، 

   :ویعزو الباحث ذلك إلى ، )ذكور، إناث(لمتغیر الجنس تعزى 
ًوحــــصولها علـــى نفــــس الكـــم تقریبــــا مــــن ، مـــشاركة المــــرأة الرجـــل أثنــــاء الدراســـة  - ١

  .ات والخبرات والمهارات أثناء العملیة التعلیمیة المعلوم
كمـــا أنهـــا ، مـــشاركة المـــرأة الفعالـــة فـــي الكثیـــر مـــن األعمـــال اإلداریـــة والتربویـــة  - ٢

، التنفیذیــة كانــت أو اإلداریــة ، باتــت تــشارك الرجــل فــي شــتى األعبــاء الحیاتیــة 
یــة الــذي الســیما بعــد بــزوغ دور المــرأة الفعــال فــي الكثیــر مــن المجــاالت المیدان

ممــا عمــل علـى ذوبــان الفــروق الــذي ، ًكـان قــدیما یقتــصر تنفیــذها علـى الرجــال 
 .الرجل من ناحیة المجال العملي و اإلداري  و كانت تفرق بین المرأة 

والتـي أظهـرت ،  ) ٢٠٠٦، شـبالق (وتتفـق نتـائج هـذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة 
  .جنس الفروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر عدم وجود 

  
  



 -١٠٢-

  -:الفرضیة الثانیة والتي نصت على 
بـین متوسـطات درجـات )  ≥ ٠.٠٥α(فروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة ال توجد 

 مـن وجهـة ممارسة عمادات كلیة التربیة لعملیات التخطیط االسـتراتیجيتقدیرات أفراد العینة حول 
  ) .اعد، أستاذ مشارك فما فوقمحاضر، أستاذ مس(نظرهم تعزى لمتغیر الرتبة العلمیة

 Oneالفـرض قــام الباحــث باسـتخدام أســلوب تحلیـل التبــاین األحـادي ا وللتحقـق مــن صـحة هــذ
Way ANOVA  یبین ذلك ) ١٩( والجدول:  

  )١٩(جدول 
الرتبة ومستوى الداللة تعزى لمتغیر " ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

  .لمیةالع

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  المجاالت
  الحریة

متوسط 
 "ف"قیمة   المربعات

قیمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 ٧.٨٢٠ ٢ ١٥.٦٤٠  بین المجموعات

 ولالمجال األ ٢٢.٩٧٦ ٥٧ ١٣٠٩.٦١٠  داخل المجموعات
   ٥٩  ١٣٢٥.٢٥٠  المجموع

٠.٣٤٠ 
 

٠.٧١٣ 
 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 ٥٥.٦١٤ ٢ ١١١.٢٢٨ بین المجموعات

الثاني المجال ٥٠.٨٣٣ ٥٧ ٢٨٩٧.٥٠٦  داخل المجموعات  
  ٥٩ ٣٠٠٨.٧٣٣  المجموع

١.٠٩٤ 
 

٠.٣٤٢ 
 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 ٧.٦٣٤ ٢ ١٥.٢٦٨  بین المجموعات

 ٨.١٧٠ ٥٧ ٤٦٥.٧١٥  المجموعاتداخل 
المحور 

رسالـة كلیة :األول
  ٥٩ ٤٨٠.٩٨٣  المجموع التربیـة

٠.٩٣٤ 
 

٠.٣٩٩ 
 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 ١٩.٤٦١ ٢ ٣٨.٩٢٢  بین المجموعات

 ١٢.٠٧١ ٥٧ ٦٨٨.٠٦٢  داخل المجموعات
المحور 

الرؤیـة :الثاني
اإلستراتیجیة لكلیة 

  ٥٩ ٧٢٦.٩٨٣  المجموع التربیة
١.٦١٢ 

 
٠.٢٠٨ 

 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 ٥٠.٩٣٧ ٢ ١٠١.٨٧٣  بین المجموعات

 ٣٣.١٨٩ ٥٧ ١٨٩١.٧٧٧  داخل المجموعات
المحور 

ـات الغای:الثالث
  ٥٩ ١٩٩٣.٦٥٠  المجموع واألهداف

١.٥٣٥ 
 

٠.٢٢٤ 
 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 ١٤٠.٨٧٦ ٢ ٢٨١.٧٥١  بین المجموعات

 ١٢٠.٥٩٥ ٥٧ ٦٨٧٣.٨٩٩  داخل المجموعات

لث
الثا

ال 
مج

ال
  

الدرجة الكلیة 
  ٥٩ ٧١٥٥.٦٥٠  المجموع للمجال الثالث

١.١٦٨ 
 

٠.٣١٨ 
 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 ٤٧٥.٥٣٦ ٢ ٩٥١.٠٧٣  بین المجموعات

 ٤٤٨.٨٢٩ ٥٧ ٢٥٥٨٣.٢٦٠  داخل المجموعات
 

درجة الكلیة ال
  ٥٩ ٢٦٥٣٤.٣٣٣  المجموع لالستبانة

١.٠٦٠ 
 

٠.٣٥٣ 
 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٤.٥٨ ) = ٠.٠١(لة وعند مستوى دال) ٢،٥٩( الجدولیة عند درجة حریة ف

   ٣.١٥) = ٠.٠٥( وعند مستوى داللة )٢،٥٩( الجدولیة عند درجة حریة ف



 -١٠٣-

الجدولیـــة عنـــد " ف" مـــن قیمــة أقــلالمحـــسوبة " ف"ن قیمــة یتــضح مـــن الجــدول الـــسابق أ
وجـد فـروق ذات ال تأي أنـه جمیع المجاالت والدرجة الكلیة لالستبانة، في ) ٠.٠٥(مستوى داللة 

   : ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى، الرتبة العلمیة زى لمتغیر داللة إحصائیة تع

أهمیــة التخطــیط اإلســتراتیجي لجمیــع العــاملین فــي كلیــات التربیــة مــن أعـــضاء  - ٣
 .هیئة تدریس وعمداء ورؤساء أقسام ودوره في زیادة فاعلیة إدارة الكلیة 

 .حداثة التخطیط اإلستراتیجي في جامعاتنا  - ٤

ل عمــداء كلیــات التربیــة لجمیــع أعــضاء هیئــة التــدریس المــشاركة الفعالــة مــن قبــ - ٥
 .في الكلیة 

والتـــي أظهـــرت عـــدم ، ) ٢٠٠٦،شـــبالق(و تتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع نتـــائج دراســـة 
   .الرتبة العلمیةفروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر وجود 

  



 -١٠٤-

  -:الفرضیة الثالثة والتي نصت على 

بــین متوســطات )  ≥ ٠.٠٥α(  الداللــة فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوىال توجـد 
 ممارســة عمـادات كلیــة التربیــة لعملیــات التخطــیط االســتراتیجيدرجـات تقــدیرات أفــراد العینــة حــول 

 ١١ سـنوات، ١٠-٦ سـنوات، مـن ٥-١من ( من وجهة نظرهم تعزى لمتغیر عدد سنوات الخدمة
  ).سنة فما فوق 

  Oneســلوب تحلیــل التبــاین األحــادي الفــرض قــام الباحــث باســتخدام أا وللتحقـق مــن صــحة هــذ

Way ANOVA  یبین ذلك ) ٢٠( والجدول.  
  )٢٠(جدول 

  .عدد سنوات الخدمةومستوى الداللة تعزى لمتغیر " ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

مجموع   مصدر التباین  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
 "ف"

قیمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 1.814 2 3.628  بین المجموعات

 ولالمجال األ  23.186  57  1321.622  داخل المجموعات
    59  1325.250  المجموع

0.078 
 

0.925 
 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 7.065 2 14.131 بین المجموعات

الثانيالمجال   52.537  57  2994.602  داخل المجموعات  
    59  3008.733  المجموع

0.134 
 

0.874 
 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 13.740 2 27.480  بین المجموعات

رسالـة كلیــة :المحور األول  7.956  57  453.503  داخل المجموعات
 التربیـة

    59  480.983  المجموع
1.727 

 
0.187 

 
غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 3.839 2 7.679  بین المجموعات

الرؤیــة :المحور الثاني  12.619  57  719.305  داخل المجموعات
 اإلستراتیجیة لكلیة التربیة

    59  726.983  المجموع
0.304 

 
0.739 

 
غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 5.848 2 11.697  بین المجموعات

الغایات :المحور الثالث  34.771  57  1981.953  داخل المجموعات
 واألهداف

    59  1993.650  المجموع
0.168 

 
0.846 

 
غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 32.433 2 64.866  بین المجموعات

  124.400  57  7090.784  داخل المجموعات

لث
الثا

ال 
مج

ال
  

الدرجة الكلیة للمجال 
    59  7155.650  المجموع الثالث

0.261 
 

0.771 
 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 35.343 2 70.686  بین المجموعات

   464.275  57  26463.647  داخل المجموعات
 درجة الكلیة لالستبانةال

    59  26534.333  المجموع
0.076 

 
0.927 

 
غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

  ٤.٥٨ ) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ٥٩,٢( الجدولیة عند درجة حریة ف

   ٣.١٥) = ٠.٠٥( وعند مستوى داللة )٥٩,٢( الجدولیة عند درجة حریة ف



 -١٠٥-

الجدولیـــة عنـــد " ف"المحـــسوبة أقــل مـــن قیمــة " ف"یتــضح مـــن الجــدول الـــسابق أن قیمــة 
في جمیع المجاالت والدرجة الكلیة لالستبانة، أي أنـه ال توجـد فـروق ذات ) ٠.٠٥(مستوى داللة 

  : ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى ، داللة إحصائیة تعزى لمتغیر عدد سنوات الخدمة 

نجـــاح لتربیـــة بأهمیـــة خبـــرات العـــاملین بالكلیـــة فـــي تنفیـــذ وإدراك عمیـــد كلیـــة ا - ١
   .الخطة اإلستراتیجیة للكلیة 

احتیـاج جمیـع العـاملین فــي كلیـات التربیـة للتخطـیط اإلســتراتیجي لمـا لـه مــن   - ٢
 .ذلك الذي حید عدد سنوات الخدمة ، أهمیة في نجاح العملیة التربویة 

ٕیس وعمــــداء واداریــــین هــــم العــــاملین فــــي الكلیــــة مــــن أعــــضاء هیئــــة التــــدرأن  - ٣
المسئولون عن توصـیل رسـالة كلیـتهم للمجتمـع المحلـي أو الخـارجي للجامعـة 

كما أنهم هم القائمون على تنفیذ الخطـة اإلسـتراتیجیة للكلیـة وتحدیـد رؤیتهـا ، 
كـذلك هــم الماضــون نحــو تحقیــق األهــداف المرجــو تحقیقهــا للــسعي لتطــویر ، 

 . الكلیة ونجاح مقاصدها 

أظهــرت عــدم والتــي ، ) ٢٠٠٦، شــبالق (تــائج هــذه الدراســة مــع دراســة وتتفــق ن
  .عدد سنوات الخدمة فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر وجود 

  

  



 -١٠٦-

  -:الفرضیة الرابعة والتي نصت على 
بـین متوســطات )  ≥ ٠.٠٥α( ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنــد مـستوى الداللـة 

ل ممارســة عمـادات كلیــة التربیــة لعملیــات التخطــیط االســتراتیجي درجـات تقــدیرات أفــراد العینــة حــو
  ).عضو هیئة تدریس، رئیس قسم، عمید (يالوظیفالمسمى من وجهة نظرهم تعزى لمتغیر 
 Oneالفـرض قــام الباحــث باسـتخدام أســلوب تحلیـل التبــاین األحـادي ا وللتحقـق مــن صـحة هــذ

Way ANOVA  یبین ذلك ) ٢١( والجدول:  
  )٢١(جدول 

  .المسمى الوظیفيومستوى الداللة تعزى لمتغیر " ف"در التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة مص

مجموع   مصدر التباین  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
قیمة  "ف"قیمة   المربعات

 مستوى الداللة الداللة

 3.302 2 6.604  بین المجموعات

 ولالمجال األ 23.134 57 1318.646  داخل المجموعات
   59 1325.250  المجموع

0.143 
 

0.867 
 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 23.849 2 47.699  بین المجموعات

الثانيالمجال  51.948 57 2961.035  داخل المجموعات  
   59 3008.733  المجموع

0.459 
 

0.634 
 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 1.641 2 3.282  بین المجموعات

 8.381 57 477.701  داخل المجموعات
رسالـة :محور األولال

 كلیـة التربیـة
  59 480.983  المجموع

0.196 
 

0.823 
 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 13.224 2 26.449  بین المجموعات

 12.290 57 700.535  داخل المجموعات
الرؤیـة :المحور الثاني

اإلستراتیجیة لكلیة 
  59 726.983  المجموع التربیة

1.076 
 

0.348 
 

 دالة غیر
 ًإحصائیا

 

 0.391 2 0.782  بین المجموعات

 34.963 57 1992.868  داخل المجموعات
الغایـات :المحور الثالث
 واألهداف

  59 1993.650  ئالمجموع

0.011 
 

0.989 
 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 15.058 2 30.115  بین المجموعات

 125.009 57 7125.535  داخل المجموعات

لث
الثا

ال 
مج

ال
  

لیة الدرجة الك
  59 7155.650  المجموع للمجال الثالث

0.120 
 

0.887 
 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

 87.899 2 175.799  بین المجموعات

 462.430 57 26358.535  داخل المجموعات
 

 درجة الكلیة لالستبانةال
  59 26534.333  المجموع

0.190 
 

0.827 
 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 

  ٤.٥٨ ) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ٥٩,٢( الجدولیة عند درجة حریة ف

   ٣.١٥) = ٠.٠٥( وعند مستوى داللة )٥٩,٢( الجدولیة عند درجة حریة ف
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الجدولیـــة عنـــد " ف" مـــن قیمــة أقــلالمحـــسوبة " ف"ن قیمــة یتــضح مـــن الجــدول الـــسابق أ
وجـد فـروق ذات ال تأي أنـه جمیع المجاالت والدرجة الكلیة لالستبانة، في ) ٠.٠٥(توى داللة مس

  : إلى ویعزو الباحث ذلك، الوظیفي   المسمىداللة إحصائیة تعزى لمتغیر

و رؤسـاء ،  التربیـة مـن أعـضاء هیئـة تـدریس لتعاون القائم بـین العـاملین فـي كلیـات  ا-١
لـــــــدرایتهم بأهمیـــــــة ممارســــــــة عملیـــــــات التخطــــــــیط وذلــــــــك ، عمـــــــداء الو ، األقـــــــسام 

  .ودور التعاون في نجاح ذلك   ، اإلستراتیجي في الكلیة 

،  التكامــل والتــداخل فــي دور كــل مــن هــوا داخــل فــي عملیــات التخطــیط اإلســتراتیجي -٢
فـدور العمیـد فـي كلیـات التربیـة یعتمـد علـى دور ، والتسلسل البنائي لعمل كل مـنهم 

كــذلك األمــر فـــإن دور ، یس ورؤســاء األقــسام فــي كلیــة التربیــة أعــضاء هیئــة التــدر
أعـضاء هیئــة التــدریس فـي إنجــاح العملیــة التعلیمیـة یترتــب علــى مـدى نجــاح العمــل 

  .اإلداري لكل من العمید ورؤساء األقسام للكلیة 
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  :الفرضیة الخامسة والتي نصت على 

بین متوسـطات درجـات )  ≥ ٠.٠α( الداللة فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ال توجد 
 مـن وجهـة ممارسة عمادات كلیة التربیة لعملیات التخطیط االسـتراتیجيتقدیرات أفراد العینة حول 

  ).، جامعة األقصىةجامعة األزهر، الجامعة اإلسالمی(نظرهم تعزى لمتغیر الجامعة 
 One التبـاین األحـادي الفـرض قـام الباحـث باسـتخدام أسـلوب تحلیـلا وللتحقق من صحة هذ

Way ANOVA  یبین ذلك ) ٢٢(والجدول:  
  )٢٢(جدول 

  .الجامعةومستوى الداللة تعزى لمتغیر " ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

مجموع   مصدر التباین  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
قیمة  "ف"قیمة   المربعات

 مستوى الداللة ةالدالل

 135.200 2 270.400  بین المجموعات

 ولالمجال األ 18.506 57 1054.850  داخل المجموعات
  59 1325.250  المجموع

7.306 
 

0.001 
٠.٠٥دالة عند    

 320.617 2 641.233  بین المجموعات

الثانيالمجال  41.535 57 2367.500  داخل المجموعات  
  59 3008.733  المجموع

7.719 
 

0.001 
٠.٠١دالة عند    

 50.417 2 100.833  بین المجموعات

 6.669 57 380.150  داخل المجموعات
المحور 

رسالـــــــة :األول
  59 480.983  المجموع كلیــــة التربیـــة

7.560 
 

0.001 
٠.٠١دالة عند    

 38.117 2 76.233  بین المجموعات

 11.417 57 650.750  داخل المجموعات

المحور 
الرؤیــة :الثاني
یجیة لكلیة اإلسترات

  59 726.983  المجموع التربیة

3.339 
 

0.043 
٠.٠٥دالة عند    

 168.350 2 336.700  بین المجموعات

 29.069 57 1656.950  اتداخل المجموع
المحور 

الغایــــــات :الثالث
  59 1993.650  المجموع واألهداف

5.791 
 

0.005 
٠.٠١دالة عند    

 677.400 2 1354.800  بین المجموعات

 101.769 57 5800.850  داخل المجموعات

لث
الثا

ال 
مج

ال
  

الدرجة الكلیة 
  59 7155.650  المجموع للمجال الثالث

6.656 
 

0.003 
٠.٠١دالة عند    

 3060.217 2 6120.433  بین المجموعات

 358.139 57 20413.900  داخل المجموعات
 

 درجة الكلیة لالستبانةال
  59 26534.333  المجموع

8.545 
 

0.001 
٠.٠١دالة عند    

  ٤.٥٨ ) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ٥٩,٢( الجدولیة عند درجة حریة ف

   ٣.١٥) = ٠.٠٥( وعند مستوى داللة )٥٩,٢( الجدولیة عند درجة حریة ف
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الجدولیــة عنــد " ف" مــن قیمــة أكبــرالمحــسوبة " ف"ن قیمــة الــسابق أ یتــضح مــن الجــدول 
وجـد فــروق ذات ت  أنـهأيجمیـع المجـاالت والدرجـة الكلیـة لالسـتبانة ، فـي ) ٠.٠٥(مـستوى داللـة 

الجامعة ولمعرفـة اتجـاه الفـروق قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار شـیفیه داللة إحصائیة تعزى لمتغیر 
  :توضح ذلك ) ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣(البعدي والجداول 

 )٢٣(جدول 

  واقع التخطیط االستراتیجي بكلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة: األول  المجالیوضح اختبار شیفیه في 
  جامعة األقصى اإلسالمیةالجامعة  جامعة األزهر
23.750 28.350 28.150 

  جامعة األزهر
23.750 

0   

 اإلسالمیةالجامعة 
28.350 

*4.600 0  

 جامعة األقصى
28.150 

*4.400 0.200 0 

  ٠.٠١ًدالة إحصائیا عند مستوى داللة * 
یتــضح مــن الجــدول الــسابق وجــود فــروق بــین جامعــة األزهــر وجامعــة األقــصى لــصالح 
جامعة األقصى ، وبین جامعة األزهر و الجامعة اإلسالمیة لـصالح الجامعـة اإلسـالمیة ، ویعـزو 

سلــسل اإلداري النــاجح فــي الجامعــة اإلســالمیة ومــن ثــم فــي كــل مــن الباحــث تلــك النتیجــة إلــى الت
  .جامعة األقصى و جامعة األزهر 

 )٢٤(جدول 
  درجة ممارسة إدارة الجامعة لعملیات التخطیط اإلستراتیجي:یوضح اختبار شیفیه في المجال الثاني 

 الجامعة جامعة األقصى اإلسالمیةالجامعة  جامعة األزهر
 39.050 38.000  31.650 الثاني

  جامعة األزهر
31.650 

0   

  اإلسالمیةالجامعة 
38.000 

*6.350 0  

  جامعة األقصى
39.050 

*7.400 1.050 0 

  ٠.٠١ًدالة إحصائیا عند مستوى داللة * 
یتــضح مــن الجــدول الــسابق وجــود فــروق بــین جامعــة األزهــر و جامعــة األقــصى لــصالح 

جامعـة اإلسـالمیة لـصالح الجامعـة اإلسـالمیة ، وبـین جامعة األقصى ، وبین جامعة األزهر و وال
ویعزو الباحث هـذه النتیجـة لمـا ، جامعة األقصى والجامعة اإلسالمیة لصالح الجامعة اإلسالمیة 
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والتـزام فعلـي بالجـداول الزمنیـة ، تمتلكه إدارة كلیة التربیة بالجامعـة اإلسـالمیة مـن رسـالة واضـحة 
وذلك ینبع من وعي اإلداریین فـي كلیـة التربیـة بمـا للجـداول  ، ًالموضوعة مسبقا لتحقیق األهداف

وتحقیـــق ، الزمنیــة وااللتـــزام بهـــا مـــن أهمیـــة فـــي تحدیـــد خـــط ســـیر طـــالب كلیـــة التربیـــة مـــن جهـــة 
  .أهداف وغایات الكلیة من جهة أخرى 

  
 )٢٥(جدول 

  ـة التربیـــةرسالـــــــة كلیـــ: یوضح اختبار شیفیه في المحور األول من المجال الثالث 
  جامعة األقصى اإلسالمیةالجامعة  جامعة األزهر
17.850  20.600 20.600 

  جامعة األزهر
17.850 

0   

  اإلسالمیةالجامعة 
20.600 

*2.750 0  

  جامعة األقصى
20.600 

*2.750 0.000 0 

  ٠.٠١ًدالة إحصائیا عند مستوى داللة * 
عــة األزهــر و جامعــة األقــصى لــصالح یتــضح مــن الجــدول الــسابق وجــود فــروق بــین جام

ویعـزو ، جامعة األقصى ، وبین جامعة األزهر و الجامعة اإلسالمیة لـصالح الجامعـة اإلسـالمیة 
الباحث هذه النتیجـة إلـى مرونـة كـل مـن الجامعـة اإلسـالمیة و جامعـة األقـصى فـي بـرامج عملهـا 

  .وسیاستها وقدرتها على التكیف 
  )٢٦(جدول

  الرؤیــة اإلستراتیجیة لكلیة التربیة:المحور الثاني من المجال الثالث في یوضح اختبار شیفیه 
  جامعة األقصى اإلسالمیةالجامعة  جامعة األزهر
17.800 20.500 19.650 

 جامعة األزهر
17.800 

0   

 اإلسالمیةالجامعة 
20.500 

*2.700 0  

 جامعة األقصى
19.650 

*1.850 0.850 0 

  ٠.٠١ مستوى داللة ًدالة إحصائیا عند* 
یتضح من الجدول السابق وجود فروق بین جامعـة األزهـر و الجامعـة اإلسـالمیة لـصالح 

ویعـــزو ، جامعــة اإلســالمیة، وبــین جامعـــة األزهــر و جامعــة األقــصى، لـــصالح جامعــة األقــصى 
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ًالباحث ذلك إلـى التطلـع المـستقبلي الهـادف للجامعـات الفلـسطینیة وخـصوصا الجامعـة اإلسـالمیة 
  .والمتابعة المستمرة لما أحرزته الجامعة من تقدم ، 
  

 )٢٧(جدول 
  : الغایــــــات واألهداف:یوضح اختبار شیفیه في المحور الثالث من المجال الثالث

  جامعة األقصى اإلسالمیةالجامعة  جامعة األزهر
27.500 32.550 32.500 

 جامعة األزهر
27.500 

0   

 اإلسالمیةالجامعة 
32.550 

*5.050 0  

 جامعة األقصى
32.500 

*5.000 0.050 0 

  ٠.٠١ًدالة إحصائیا عند مستوى داللة * 

یتضح من الجدول السابق وجود فروق بین جامعـة األزهـر و الجامعـة اإلسـالمیة لـصالح 
جامعـــة اإلســـالمیة ، وبـــین جامعـــة األزهـــر و جمعـــة األقـــصى، لـــصالح جامعـــة األقـــصى، ویعـــزو 

 فــي كلیــات التربیــة بالجامعــات الفلــسطینیة فــي غــزة بأهمیــة نلــوعي اإلداریــیالباحــث هــذه النتیجــة 
  .وأهمیة المرونة على التكیف مع النتائج المتوقعة ، تحدید وصیاغة األهداف 

 )٢٨(جدول 

یوضح اختبار شیفیه في المجال الثالث  درجة توافر المعاییر الجیدة في مكونات وعناصر الخطة اإلستراتیجیة في 
 التربیة بالجامعات الفلسطینیة في غزةكلیات 

 جامعة األقصى اإلسالمیةالجامعة  جامعة األزهر
 

63.150  73.650 72.750 
 جامعة األزهر
63.150 

0   

 اإلسالمیةالجامعة 
73.650 

*10.500 0  

 جامعة األقصى
72.750 

*9.600 0.900 0 

  ٠.٠١ًدالة إحصائیا عند مستوى داللة * 
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لسابق وجود فروق بین جامعـة األزهـر و الجامعـة اإلسـالمیة لـصالح یتضح من الجدول ا
ویعــزو ، الجامعـة اإلسـالمیة ، وبــین جامعـة األزهــر و جامعـة األقــصى، لـصالح جامعــة األقـصى 

 مـن قبــل الجامعــة اإلســالمیة ةالباحـث هــذه النتیجــة إلـى اإللمــام الجیــد لعناصـر الخطــة اإلســتراتجی
  .ًقصى وجامعة األزهر تدریجیا ثم عند كل من جامعة األ، ًأوال 

 )٢٩(جدول 

 یوضح اختبار شیفیه في الدرجة الكلیة للمقیاس

 جامعة األقصى اإلسالمیةالجامعة  جامعة األزهر
 

118.550 140.000 139.950 
 جامعة األزهر
118.550 

0   

 اإلسالمیةالجامعة 
140.000 

*21.450 0  

 جامعة األقصى
139.950 

*21.400 0.050 0 

  ٠.٠١ًدالة إحصائیا عند مستوى داللة * 

یتضح من الجدول السابق وجود فروق بین جامعـة األزهـر و الجامعـة اإلسـالمیة لـصالح 
  .قصى األقصى، لصالح جامعة األقصىالجامعة اإلسالمیة ، وبین جامعة األزهر و األ

إلداري العــالي ویعـزو الباحــث هــذه النتـائج المبینــة فــي الجـداول الــسابقة إلــى ذلـك النظــام ا
ًووجــوده النـسبي المتـدرج فـي كــال مـن جامعـة األقـصى وجامعــة ، الـذي تملكـه الجامعـة اإلسـالمیة 

حیــــث توصــــلت هــــذه ، ) ٢٠٠٥، الطــــالع( كمــــا و تتفــــق هــــذه النتــــائج مــــع دراســــة ، األزهــــر 
ً أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة تبعـــا لمتغیـــر اســـم الجامعـــة بـــین الجامعـــات الدراســـة إلـــى

لمــــدى تـــوافر عناصــــر نمــــوذج الهیئـــة الوطنیــــة لالعتمــــاد لح الجامعــــة اإلســـالمیة تعــــزى لـــصا
  .والجودة والنوعیة في مؤسسات التعلیم العالي في جامعات قطاع غزة
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 

ــــىیــــنص  ــــسؤال الخــــامس مــــن أســــئلة الدراســــة عل مــــا ســــبل تطــــویر التخطــــیط :  ال
   مواءمة سوق العمل ؟ االستراتیجي ل

ولإلجابة عن هـذا الـسؤال قـام الباحـث بتوجیـه سـؤال مفتـوح إلـى أفـراد عینـة الدراسـة حیـث قـام 
 فــيبتجمیـع اسـتجاباتهم ، وســوف نـورد فیمــا یلـي أهــم الـسبل التــي أوصـى بهـا أفــراد عینـة الدراســة 

  :ال الخامسار االستجابات على السؤإجاباتهم على هذا السؤال من خالل جدول یبین تكر
  )٣٠(جدول 

  یوضح تكرار استجابات العینة على السؤال الخامس

  التكرار  اإلجابة على السؤال الخامس  م
  ٣٤  .اختیار اإلستراتیجیات المناسبة التي تتالءم مع ظروف الجامعة   ١
  ٣١  .ًتحدید األهداف اإلستراتیجیة األكثر إلحاحا والممكن تنفیذها   ٢
  ٢٩  . البشریة في الجامعة اإللمام باإلمكانیات  ٣
  ٢٧  .تحدید نقاط القوة والضعف في الجوانب اإلداریة والتخطیط بالجامعة    ٤
  ٢٤  .توزیع المهام والمسئولیات على قارة األنشطة والمشاركین في الخطة الجامعیة   ٥
  ٢٤  .تفهم حاجات الطالب المختلفة   ٦
  ٢١  .ة اإلستراتیجیة للجامعة توظیف اإلمكانات المادیة المتاحة لتنفیذ الخط  ٧
  ١٧  .تقویة الروابط بین الجامعة ومؤسسات المجتمع المحي وقیاداته   ٨

  
  :ویعزو الباحث إجابات أفراد العینة على السؤال الخامس إلى 

وعي أفراد العینة بأهمیة االختیار المناسـب لإلسـتراتیجیات التـي سـیتم التنفیـذ مـن خاللهـا  - ١
  .لجامعة وظروفها بما یتالءم مع طبیعة ا

 .ودورها في نجاح العملیة التعلیمیة ، إدراك أفراد العینة ألهمیة تحدید األهداف  - ٢

إدراك أفــراد العینـــة ألهمیـــة العنـــصر البـــشري فـــي تحقیـــق أهـــداف وغایـــات كلیـــات التربیـــة  - ٣
 .بالجامعات الفلسطینیة في غزة 

رجیــة للجامعــات فــي نجــاح وعــي أفــراد العینــة بــضرورة الــروابط االجتماعیــة المحلیــة والخا - ٤
  .  وما یترتب على ذلك من حصاد مثمر ، العمل الجامعي 
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ویعتقد الباحث أن السبب الرئیسي لما تعانیه القوى العاملة الممثلة بخریجي كلیات 
من أعداد متزاحمة متراصة  ال ، التربیة في جامعاتنا الفلسطینیة بمحافظات غزة 

إلى غیاب أو سوء استخدام التخطیط ، ط فق% ١٥یحتاج سوق العمل منها إال 
تسعى ، لذلك یستوجب العمل ضمن خطط إستراتیجیة متطورة هادفة ، اإلستراتیجي 

بدورها لتذویب ذلك الفرق الشاسع وتلك الفجوة الكائنة بین احتیاجات سوق العمل 
ن وبین القوى العاملة والممثلة في خریجی، الممثلة بمؤسساتنا التعلیمیة من مدارس 

وخریجات كلیات التربیة في جامعاتنا الفلسطینیة بمحافظات غزة  والموائمة بین كل 
وذلك عن طریق التواصل المستمر بین جامعاتنا الفلسطینیة ووزارة التربیة ، منها 

كذلك السعي نحو تطویر خطط إستراتیجیة لموائمة ، والتعلیم في محافظات غزة 
ًیشها خریجینا سعیا للحصول على عمل في ذلك السیما في ظل المعاناة الذي یع

  . مجال تخصصه 
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  -:خالصة النتائج 
مــــن مجتمــــع الدراســــة یوافقــــون بدرجــــه مرتفعــــة علــــى أن %) ٨٢,٦٧(دلــــت النتــــائج علــــى أن  •

  .التخطیط اإلستراتیجي الناجح یعتمد على صیاغة األهداف 
یط اإلســـتراتیجي یوحـــد مـــن مجتمـــع الدراســـة یوافقــون علـــى أن التخطـــ%) ٧٩,٠٠(اتــضح أن  •

ًكمـــا أنهــــم یتفقـــون أیـــضا علـــى أن التخطــــیط ، الفهـــم وطریقـــة العمـــل نحــــو الهـــدف المـــشترك 
 .اإلستراتیجي یسهم في نمو وتطویر كلیة التربیة 

مـــــن مجتمـــــع الدراســـــة یوافقـــــون علـــــى أن اإلدارة العلیـــــا %) ٧٦,٦٧(دلـــــت النتـــــائج علـــــى أن  •
 .للجامعة تمتلك رسالة واضحة 

مـن مجتمـع الدراسـة یوافقـون علـى إلتـزام إدارة كلیـة التربیـة %) ٧٥,٧٦( علـى أن دلت النتائج •
 .بالبرامج والجداول الزمنیة التي تضعها لتحقیق هدفها 

دلـــت النتـــائج علـــى أن هنـــاك ضـــعف فـــي مـــشاركة إدارة الجامعـــة للعـــاملین ي إعـــداد الخطـــة  •
 ) .%٦٤,٦٧(حیث حصلت هذه الفقرة على وزن نسبي قدرة ، التنفیذیة 

إتــضح أن كلیـــات التربیـــة ال تخطـــط وفــق رؤیـــة واضـــحة واســـتثمار نقــاط القـــوة و التقلیـــل مـــن  •
 %) .٦٩,٠٠(نقاط الضعف حیث حصلت الفقرة الخاصة بذلك على 

وأنـه ، اتضح أنه یمكن تحویل رسالة كلیة التربیة إلى خطط وسیاسات وبـرامج عمـل واضـحة  •
 .هذه نتیجة مرتفعه و%) ٨٢,٠٠(قد حصلت الفقرة الخاصة بذلك على 

دلت النتائج على عدم اتصاف رسالة كلیة التربیـة بـالطموح واإلبـداع للعـاملین داخـل الجامعـة  •
وذلـــك لمـــا حـــصلت علیـــة الفقـــرة الخاصـــة بـــذلك حیـــث احتلـــت المرتبـــة األخیـــرة بـــوزن نـــسبي ، 
)٧٥,٦٧. (% 

الرؤیــــة مــــن مجتمــــع الدراســـة قــــد اتفــــق علــــى أنــــه تــــسم %) ٨٢,٣٣(دلـــت النتــــائج علــــى أنــــه  •
 .اإلستراتیجیة لكلیة التربیة بأنها هادفة للنمو وتستشرف المستقبل 

حیـــث احتلـــت ، أوضــحت الدراســـة أنـــه ال یتحـــدد رؤیــة كلیـــة التربیـــة بتـــاریخ مناســب لتحقیقهـــا  •
 %) . ٧٥,٠٠(الفقرة الخاصة بذلك المرتبة األخیرة بوزن نسبي قدرة 

ة یتفق على اتسام غایات وأهـداف كلیـة من مجتمع الدراس%) ٨٢,٠٠(دلت النتائج على أنه  •
 .التربیة بالمرونة والقدرة على التكیف مع المتغیرات غیر المتوقعة 

مـــن مجتمـــع الدراســـة متفـــق علـــى أن الغایـــات واألهـــداف %) ٨٠,٠( دلـــت النتـــائج علـــى أنـــه  •
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 .مقبولة من قبل مجتمع الكلیة 

حقیـق األهـداف فـي صـیاغة دلت النتائج على أنه هناك ضعف فـي مـشاركة المـسئولین عـن ت •
بـوزن نـسبي قـدره األخیـرة  المرتبـة غایات كلیـة التربیـة حیـث احتلـت الفقـرة الخاصـة بـذلك علـى

)٧٢.٣٣ (%.  

  .)ذكور، إناث(لمتغیر الجنس تعزى  فروق ذات داللة إحصائیة دلت النتائج أنه ال یوجد •

 .الرتبة العلمیة ر وجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیأوضحت النتائج أنه ال ت •

 .عدد سنوات الخدمة وجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر دلت الدراسة أنه ال ت •
عضو هیئـة تـدریس، (دلت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الوظیفة  •

 ) .رئیس قسم، عمید
ر الجامعـة بــین الجامعــات ًأوضـحت الدراســة أنــه توجـد فــروق ذات داللــة إحـصائیة تبعــا لمتغیــ •

 .الفلسطینیة في غزة لصالح الجامعة اإلسالمیة 

  
  

  - :دراسةتوصیات ال
تبني الخطط اإلستراتیجیة في عملیات التخطیط اإلداري في كلیات التربیة بالجامعات  - ٥

واعتماد التخطیط اإلستراتیجي كوثیقة ملزمة لرؤساء اإلدارات المختلفة في ، الفلسطینیة 
  .بیة كلیات التر

مشاركة أكبر قطاع ممكن من العاملین في كلیة التربیة في إعداد الخطط اإلستراتیجیة  - ٦
 .والخطط التنفیذیة ، 

تعزیز اتجاهات العاملین في كلیة التربیة من محاضرین ورؤساء أقسام وعمداء نحو  - ٧
 نحو ًممارسة التخطیط اإلستراتیجي وذلك عبر توعیتهم ثقافیا لتعمیق المفاهیم االیجابیة

 .التخطیط اإلستراتیجي 
تطویر خطط تتضمن بدائل إستراتیجیة مناسبة لكافة غایات و أهداف و إستراتیجیات  - ٨

ًكلیة التربیة بحیث تمثل بدیال موثوقا عند إخفاق الخطط الموجودة  ً. 
العمل على التواصل المجتمعي الداخلي والخارجي وتعزیز ذلك في إبراز دور الكلیة  - ٩

لمجتمع وتطویره و المساهمة الفعالة في حل جمیع المشاكل التي من خالل تنمیة ا
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ًتواجه ذلك المجتمع ثقافیا كان أم اجتماعیا أو اقتصادیا أو سیاسیا وذلك عبر خطط  ً ً ً
 .مسبقة ومتوجة بالغایات واألهداف والبرامج تسعى لنجاح ذلك 

بعة مسیرة نحو تعزیز مبدأ عملیة التغیر اإلداري اإلیجابي في كلیة التربیة ومتا -١٠
  .الوضع المأمول للجامعة

والتقلیل من نقاط الـضعف لـدى القـائمین والعـاملین علـى ، استثمار نقاط القوة وتعزیزها  -١١
 .الخطط اإلستراتیجیة في كلیات التربیة 

  

  مقترحات الدراسة
 بعـض الموضـوعات التـي تـستحق أقتـرح، الباحـث في ضوء النتـائج التـي توصـل إلیهـا     

وذلـــك لتطـــویر التخطـــیط اإلســـتراتیجي الجـــامعي فـــي كلیـــات التربیـــة ، لبحـــث والتنفیـــذ الدراســـة وا
   -:ومن أهم هذه المقترحات ما یلي ، ًوتنمیته في فلسطین وخصوصا بقطاع غزة

  
 مــدى ممارســـة التخطـــیط اإلســتراتیجي الجـــامعي لـــدى إداریــین كلیـــات التربیـــة بالجامعـــات -١

  .الفلسطینیة في محافظات غزة 
یر التخطــیط اإلســتراتیجي الجــامعي فــي جامعــات قطــاع غــزة فــي ضــوء التكنولوجیــا  تطــو-٢

  .المحوسبة 
  . غزة تراتیجي الجامعي في جامعات محافظات الكفایات الالزمة لتطبیق التخطیط اإلس-٣
 دراسـة مقارنــة للتخطــیط اإلسـتراتیجي الجــامعي بــین الجامعـات الفلــسطینیة فــي محافظــات -٤

  .أخرى في دول عربیة أخرى وبین جامعات ، غزة 
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  املراجع
  
  .  المراجع العربیة -١
  . المراجع األجنبیة -٢
) .اإلنترنت( المراجع اإللكترونیة من الشبكة العلمیة -٣
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  :المصادر والمراجع العربیة  -١
  القرآن الكریم

  ) :العربیة ( المصادر والكتب : ًأوال 

ــــسالم، أبــــو قحــــف  - ١ ــــد ال ــــدة ، ت التنظــــیم واإلدارة أساســــیا) : ٢٠٠٣(عب : دار الجامعــــة الجدی

 .مصر 

ــــوي . )١٩٩٩(. محمــــود  ،  األســــتاذو ،إحــــسان ، األغــــا  - ٢ ــــصمیم البحــــث الترب ــــة (ت النظری

 .، مطبعة الرنتیسي، غزة)والتطبیق

 دار ، دلیـل البحـث والتقـویم التربـوي .)١٩٨٥ (.وجیـة  ،  أبـو سـماحة و،أحمد ،  الخطیب - ٣

 .المستقبل للنشر 

 .دار الحامد ، المساءلة والفاعلیة في اإلدارة التربویة ) : ٢٠٠٦(عالیة خلف، یدة إخوارش - ٤

نمــاذج  مفــاهیم و-اإلدارة اإلســتراتیجیة ) : ٢٠٠٢(جمــال الــدین، والمرســي ، ثابــت ، إدریــس  - ٥

 . مصر ،الدار الجامعیة ، تطبیقیة 

 .  غزة،میة الجامعة اإلسال، یط التربوي محاضرات في التخط) : ٢٠٠٥(محمد ، األغا  - ٦

 ،مكتبـــــة القادســــــیة ، لتخطـــــیط التربــــــوي مـــــدخل إلــــــى اإلدارة وا) : ٢٠٠٢(جامعـــــة األقــــــصى - ٧

 .خانیونس 

مكتبــــة ،  مفــــاهیم وأســــس وتطبیقــــات –التخطــــیط المدرســــي ) : ٢٠٠٢(زینــــب علــــي، الجبــــر  - ٨

 .الفالح 

ة مكتبـــ، اإلدارة والتخطــیط التعلیمـــي واإلســتراتیجي ) : ٢٠٠٢(عــادل الـــسید محمــد، الجنــدي  - ٩

 .الریاض : الرشید 
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 ،المؤســـسة المـــصریة العامــــة ، تعلـــیم التخطـــیط للتربیـــة وال) : ت.د(محمـــد علـــي، جـــواد  -١٠

 .القاهرة 

، عملیاتهـــــا ، مـــــداخلها ، اإلدارة اإلســـــتراتیجیة مفاهیمهـــــا ) : ٢٠٠٠(فـــــالح ، الحـــــسیني  -١١

 . عمان ،دار وائل للطباعة والنشر  ، ١ط، المعاصرة 

الوعي بالدور والتـأثر بـبعض المتغیـرات الدیموغرافیـة " ، )  ١٩٩١(، صالح ، الخراشي  -١٢

مركــز ، التربیــة المعاصــرة ، " لــدى الطالــب المعلــم ومعلــم الریاضــیات فــي المرحلــة اإلبتدائیــة 

   .الكتاب للنشر

 ،جامعـــة عـــین شـــمس ، رات غیـــر منـــشورة سلـــسلة محاضـــ) : ١٩٨٩(ة عایـــد، خطـــاب  -١٣

 .مصر 

دار ، راتیجیات التنـافس  تكـوین وتنفیـذ اسـت-راتیجیة اإلدارة اإلست) : ١٩٩٥(لنبی، خلیل  -١٤

 . مصر ،المعارف 

الطبعـــــة ، أصـــــولها ووســــائلها وأســـــالیبها ، الــــدعوة إلـــــى اهللا ) : ٢٠٠٦(یحیـــــى، الــــدجني  -١٥

 .غزة : مكتبة آفاق ، األولى

دار ، ة اإلدارة اإلســتراتیجیة مفــاهیم وعملیــات وحــاالت دراســی) : ٢٠٠٥(زكریــا، الــدوري  -١٦

 . األردن ،لعلمیة للنشر الیازوري ا

،  دلیـــل علمـــي –إدارة الـــنظم التعلیمیـــة للجـــودة الـــشاملة ) : ٢٠٠٥(ضـــیاء الـــدین، زاهـــر  -١٧

 . القاهرة ،دار السحاب 

 لبنــان ،مكتبــة لبنــان ناشــرون ، ســتراتیجي التفكیــر اإل) : ٢٠٠٢(، سلــسلة اإلدارة المثلــى  -١٨

. 
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 . مصر ،ریب مكتبة الغ، إلدارة المعاصرة ا) : ٢٠٠٠(علي، السملي  -١٩

، دار غریـــــب للطباعـــــة والنـــــشر، عاصــــرة خـــــواطر اإلدارة الم) : ٢٠٠١(علـــــي، الــــسملي  -٢٠

 .القاهرة 

لطبعــة ا، صــناعة التنمیــة اإلداریــة فــي القــرن الواحــد والعــشرین ) : ٢٠٠٣(رعــد، الــصرن  -٢١

 . سوریا ،دار الرضا للنشر ، األولى 

دار ، الطبعـة األولـى ، ق طبیـاإلدارة فـي اإلسـالم والت) : ١٩٨٦(عبد الحمـن، الضحیان  -٢٢

 . جدة ،الشروق 

عمـان ، دار الـشروق ، اإلدارة المدرسـیة الحدیثـة ) : ٢٠٠١(محمـد عبـد القـادر، عابدین  -٢٣

 . األردن ،

 . مصر ،الدار الجامعیة ، تیجي والعولمة التخطیط اإلسترا) : ٢٠٠١(نادیة، العارف  -٢٤

دار ، ات لقـــرارات وبنـــاء المهـــارمـــدخل اتخـــاذ ا،إدارة األعمـــال ) : ٢٠٠٣(جـــالل، العبـــد  -٢٥

 . مصر ،الجامعة الجدیدة للنشر 

، زیــة المقابلــة قــاموس اإلدارة مــع مــسرد بالمــصطلحات اإلنجلی) : ت،د( نبیــل ، غطــاس  -٢٦

 . لبنان ،مكتبة بیروت 

دار الرضــا ، نیــة الطبعــة الثا، التخطــیط أســس ومبــادئ عامــة ) : ٢٠٠١(عثمــان، غنــیم  -٢٧

 . عمان ،للنشر والتوزیع 

ـــــوي ) : ٢٠٠٥(محمـــــد، نـــــیم غ -٢٨ ـــــ، التخطـــــیط الترب ـــــشر ، ى الطبعـــــة األول دار المـــــسیرة للن

 . عمان ،والتوزیع 

 . األردن ،عمان ، دار المسیرة ، ط التربوي التخطی) : ٢٠٠٥(محمد متولي، غنیمة  -٢٩
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امعــــــة مكتبــــــة الج،  المفــــــاهیم والممارســــــات –اإلدارة ) : ٢٠٠٣(ماجــــــد وآخــــــرون، الفــــــرا  -٣٠

 . غزة ، األولى الطبعة، اإلسالمیة 

، " وي جدی د التخطیط التربوي إطار لمدخل تنم " ) :٢٠٠٠(أحمد علي الحاج ، محمد  -٣١

  .األردن، عمان ، دار المناھج 

دار ، نمـوي جدیـد التخطیط التربـوي إطـار لمـدخل ت) : ٢٠٠٠(أحمد علي الحاج، محمد  -٣٢

 . األردن ،عمان ، المناهج 

مكتبــة الــدار ، ي تخطــیط المدرســي اإلســتراتیجال) : ٢٠٠١(محمــد عبــد الخــالق، مــدبولي  -٣٣

 . القاهرة ،العربیة للكتاب 

اإلدارة اإلســـتراتیجیة للمـــوارد البـــشریة المـــدخل لتحقیـــق ) :٢٠٠٣(جمـــال الـــدین، المرســـي  -٣٤

 . مصر ،الدار الجامعیة ، حادي والعشرین میزة تنافسیة لمنظمة القرن ال

دار ،  التنــافس ین وتنفیــذ اســتراتیجیاتاإلدارة اإلســتارتیجیة تكــو) : ٢٠٠٣(نبیــل، مرســي  -٣٥

 . مصر ،الجامعة الجدیدة 

، ة مـنهج تطبیقـي التفكیر اإلسـتراتیجي واإلدارة اإلسـتراتیجی) : ٢٠٠٢(وآخرون، المرسي  -٣٦

 . مصر ،الدار الجامعیة 

" ي علـم الـنفس االجتمــاعي المیـسر فـ" ، ) ١٩٨٤(، احمـد ، وبلقـیس  ،  توفیـق  ،مرعـي -٣٧

 .ان  دار الفرق،عمان ، 

ـــــشخیص وتحدیـــــد األهـــــداف ووضـــــع الخطـــــط فـــــي ) : ١٩٩٩(محمـــــد، مرعـــــي  -٣٨ ـــــل الت دلی

 . دمشق ،دار الرضا للنشر ، لطبعة األولى ا، المؤسسات 
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اإلدارة اإلســتراتیجیة لمواجهــة تحــدیات القــرن الحــادي ) : ١٩٩٩(عبــد الحمیــد، المغربــي  -٣٩

 . مصر ،مجموعة النیل العربیة  ، ١ط، ین والعشر

 . فلسطین ،خطة المنهاج الفلسطیني ) : ٢٠٠٣(والتعلیم العاليوزارة التربیة  -٤٠

 ،نـــشر والتوزیـــع دار الیـــازوري لل، اإلدارة اإلســـتراتیجیة ) : ٢٠٠٢(ســـعد غالـــب، یاســـین  -٤١

 .عمان 

  

  :الرسائل العلمیة : ًثانیا 

مؤشــرات الجــودة فــي التعلــیم الجــامعي ، ) ٢٠٠٤(محمــد، وأبــو ملــوح ، فــوزي ، أبــو عــودة  -٤٢

 .غزة ، مركز القطان للبحث والتطویر التربوي ، دراسة میدانیة ، زة بمحافظات غ

دراســــة واقــــع التخطــــیط اإلســــتراتیجي فــــي المنظمــــات غیـــــر ، ) ٢٠٠٦(إبــــراهیم، األشــــقر  -٤٣

 .غزة ، الجامعة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر ، الحكومیة المحلیة في قطاع غزة 

راتیجي فـــــي المنظمـــــات غیــــــر دراســـــة واقـــــع التخطـــــیط االســـــت، ) ٢٠٠٦(ابـــــراهیم،األشـــــقر -٤٤

 غزة، الجامعة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر ، الحكومیة المحلیة في قطاع غزة 

ـــیم العـــالي فـــي فلـــسطین مـــن وجهـــة نظـــر ، ) ١٩٩٨(محمـــد، اإلغـــا  -٤٥ هیكـــل التغیـــرات للتعل

 .الجامعة األمریكیة ، تركیا ، رسالة دكتوراة ، مدراء أفضل الجامعات 

واقــع التخطـیط اإلسـتراتیجي فــي الجامعـة اإلســالمیة ، ) ٢٠٠٦(إیـاد علــي یحیـى، الـدجني  -٤٦

 .غزة ، الجامعة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، في ضوء معاییر الجودة 
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ــــا فــــي ، ) ٢٠٠٦(مــــروان، الدهــــدار  -٤٧ ــــدى اإلدارة العلی ــــین التوجــــة اإلســــتراتیجي ل العالقــــة ب

 –نیـــة علـــى جامعـــات قطـــاع غـــزة  دراســـة میدا–الجامعـــات الفلـــسطینیة ومیزتهـــا التنافـــسیة 

 .غزة ، الجامعة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر 

معوقــــــات التخطــــــیط اإلســــــتراتیجي لــــــدى مــــــدیري المــــــدارس ، ) ٢٠٠٧(عــــــدلي، الــــــشاعر  -٤٨

غـزة ، الجامعـة اإلسـالمیة ، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة ، الحكومیة في محافظـات غـزة 

.  

ــــامج التطــــو، ) ١٩٩٩(وائــــل صــــبحي، شــــبالق  -٤٩ یر المدرســــي فــــي تنمیــــة مهــــارات دور برن

، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة ، التخطیط لدى مـدیري المـدارس الثانویـة بمحافظـات غـزة 

 .غزة ، الجامعة اإلسالمیة 

مدى توافر عناصر نموذج الهیئة الوطنیـة لالعتمـاد والجـودة ، ) ٢٠٠٥(سلیمان، الطالع  -٥٠

ــــیم العــــالي فــــي جامعــــات قطــــاع ، رســــالة ماجــــستیر ،  غــــزة والنوعیــــة فــــي مؤســــسات التعل

 .غزة ، الجامعة اإلسالمیة 

إدارة الجــودة الــشاملة فــي تطــویر التعلــیم الجــامعي لمواجهـــة ، ) ١٩٩٧(أحمــد، مــصطفى  -٥١

- ١١مؤتمر إدارة الجـودة الـشاملة مـن ، بحث منشور ، تحدیات القرن الحادي والعشرین 

 .القاهرة : جامعة الزقازیق ، ١٩٩٧ مایو ١٢

  :یات الدور: ًثالثا 

الجامعـة اإلسـالمیة ، دورة تدریبیـة ، إدارة المـوارد البـشریة ) : ٢٠٠٤(سامي ، أبو الروس  -٥٢

 .غزة : 
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التخطیط اإلستراتیجي ودورة في االرتقاء بكفایة وفاعلیـة الـنظم ) : ١٩٩٩(عادل، الجندي  -٥٣

ــــة العربیــــة ، التعلیمیــــة  ــــة مــــستقبل التربی مركــــز إبــــن ، ) ٧٥-٣٧(ص، ) ١٧(العــــدد، مجل

 .ن للدراسات اإلنمائیةخلدو

تــصور مقتــرح لتطبیــق التخطــیط اإلســتراتیجي فــي التعلــیم ) : ت،د(حــسن مختــار ، حــسین  -٥٤

 ) .٢١٠-١٥٩(ص ص، ) ٦(العدد، مجلة التربیة ، الجامعي المصري 

تـــــصور مقتـــــرح لتطبیـــــق التخطـــــیط اإلســـــتراتیجي فـــــي التعلـــــیم ) : ٢٠٠٢(حـــــسن، حــــسین  -٥٥

ـــــة ، الجـــــامعي المـــــصري  ـــــة ، ) ٢١٠ – ١٦٠(ص ، د خـــــاص عـــــد، مجلـــــة التربی الجمعی

 .مصر : المصریة للتربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة 

دورة : الجـــودة اإلداریـــة فـــي الجامعـــة اإلســـالمیة ) : ٢٠٠٥( علیـــان وآخـــرون ،  الحـــولي  -٥٦

 .غزة : الجامعة اإلسالمیة ، تدریبیة 

الجـودة فـي التعلـیم ، التخطیط اإلسـتراتیجي فـي التعلـیم الجـامعي ) : ٢٠٠٤(رفعت، رستم  -٥٧

 ) .٧٩-٦٦(ص ص، ) ١(العدد، العالي 

 مفهومـة –التخطیط اإلستراتیجي فـي مجـال التربیـة ) : ١٩٩٥(محمد عبد الفتاح، شاهین  -٥٨

، ) ٧٤(العــــدد، ) ١٠(المجلــــد، مجلــــة دراســــات تربویــــة ،  مبرراتــــه ومتطلباتــــه –وعملیاتــــه 

 .القاهرة : رابطة التربیة الحدیثة 

، المعــاییر التخطیطیــة فــي مؤســسات التعلــیم العــالي ، ) ٢٠٠٥(التطــویرعمـادة التخطــیط و -٥٩

 .غزة : عمادة التخطیط بالجامعة اإلسالمیة ، ورقة علمیة غیر منشورة 
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إدارة عملیــة التخطــیط اإلســتراتیجي كمــدخل لفاعلیــة ) : ٢٠٠٥(أحمــد محمــد ، عیــداروس  -٦٠

ــــى المدرســــة  ــــة دراســــات تربویــــة و اج، اإلدارة المرتكــــزة إل ــــوان ، تماعیــــة مجل ، جامعــــة حل

 ) .٢٨٠-٢١٩(ص ص ، ) ٤(العدد، ) ١١(المجلد 

غـزة : الجامعـة اإلسـالمیة ، دورة تدریبیـة ، التخطـیط اإلسـتراتیجي ) : ٢٠٠٥(ماجد، الفرا  -٦١

. 

ـــیم العـــام ) : ٢٠٠٢(أحمـــد ، القطـــامین  -٦٢ ، التخطـــیط اإلســـتراتیجي فـــي فـــي مؤســـسات التعل

، ) ٢(العــدد، ) ١٨(المجلــد ،  االقتــصادیة و اإلاریــة مجلــة العلـوم، دراسـة تحلیلــة تطبیقیــة 
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  قـاملالح

  
صورتها األولیة قبل عرضها على اإلستبانة في ) ١(ملحق رقم  .١

 )قبل التحكیم.(السادة المحكمین 
 .أسماء السادة المحكمین ) ٢(ملحق رقم  .٢
اإلستبانة في صورتها النهائیة بعد عرضها على ) ٣(ملحق رقم .٣

 )بعد التحكیم.(السادة المحكمین 
) الجامعة اإلسالمیة ( كتاب تسهیل مهمة باحث) ٤(لحق رقمم .٤

. 
  ) .جامعة األقصى ( تسهیل مهمة باحثكتاب ) ٥(ملحق رقم .٥
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  )١(ملحق رقم 
  االستبانة يف صورتها األولية

  )قبل التحكيم(
 

 بســـــم اللـــــه الرمحـــــن الرحيـــــم
  
 
  

  زةـــــ غ–ر ـــــة األزھــــــجامع
  ات العلیا ــــدراســــادة الــــــعم
  ةـــــــــــــــــة التربیـــــــــــــكلی

  اإلدارة التربویة/ التربیةل أصو
  
  
  
  
  

  ،،حفظة هللا / .................................................. السید 
  

  ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
  

دور التخط یط اإلس تراتیجي الج امعي ف ي تلبی ة (یقوم الباحث بإجراء دراسة میدانی ة بعن وان 
ًاستكماال لمتطلبات نیل الماج ستیر ف ي )  القوى العاملة احتیاجات سوق العمل الفلسطیني من

 يحی ث تھ دف ھ ذه الدراس ة إل ى التع رف عل ى واق ع التخط یط االس تراتیج، أص ول التربی ة 
وق د ، ودرجة ممارس تھ م ن قب ل اإلدارة بكلی ات التربی ة ف ي الجامع ات الفل سطینیة ف ي غ زة 

 واقع التخطیط االستراتیجي في كلی ات صمم الباحث استبانھ تشتمل على عدة أبعاد تتمثل في
التربی  ة ف  ي الجامع  ات الفل  سطینیة ودرج  ة ممارس  ة الكلی  ة للتخط  یط اإلس  تراتیجي  بھ  دف 

ل  ذا یرج  ى م  ن س  یادتكم ، تح  سین عملی  ات التخط  یط بالجامع  ات الفل  سطینیة ف  ي قط  اع غ  زة 
لفق رات م ن خ  الل التك رم بق راءة فق رات االس  تبانھ واالسترش اد بال دلیل المرف ق لتعبئ  ة ھ ذه ا

  .أمام كل فقرة في العمود الذي یتالءم ووجھة نظركم السدیدة (/) وضع عالمة 
  .ً          علما بأن ھذه المعلومات ال تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط 

  
  علي محمد شنن  / الباحث 
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  :البیانات الشخصیة 
  

  أنثى    ذكر  الجنس
  

  

    دكتوراه    ماجستیر    سبكالوریو  المؤھل العلمي
    فأكثرسنة  ١١    سنوات١٠-٦من     سنوات٥ –١من   عدد سنوات الخبرة

    عمید    رئیس قسم    محاضر  الوظیفة
    جامعة األقصى    الجامعة اإلسالمیة    جامعة األزھر  الجامعة

  
  واقع التخطیط االستراتیجي بكلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة: المجال األول 

  
  :درجة ممارسة إدارة الجامعة لعملیات التخطیط اإلستراتیجي :المجال الثاني 

  البــــــــــــــند     للمجالمناسبة الفقرة  ةمالئمة الفقر
  غیر مناسبة  مناسبة  غیر مالئمة  مالئمة  

لل الجامعة البیئة الخارجیة لتتعرف على المتغیرات تح  ١
  . المختلفة التي یمكن أن تؤثر علیھا في المستقبل 

        

تحلل إدارة الجامعة البیئة الداخلیة في الجامعة لتتعرف على   ٢
  . مصادر القوة ونقاط الضعف 

        

تخطط الجامعة وفق رؤیة واضحة لتطویر واستثمار نقاط   ٣
  .ل من نقاط الضعف القوة والتقلی

        

          .تحدد الجامعة أھدافھا في ضوء رؤیة واضحة لدیھا   ٤
          .تمتلك اإلدارة العلیا في الجامعة رسالة واضحة   ٥
          .تضع الجامعة بدائل إستراتیجیة مناسبة   ٦
          .تشارك الجامعة جمیع العاملین في إعداد الخطط التنفیذیة   ٧
عة بالبرامج والجداول الزمنیة التي تضعھا تلتزم إدارة الجام  ٨

  .لتحقیق أھدافھا 
        

          .تلتزم إدارة الجامعة بالموازنة المحددة في الخطة التنفیذیة   ٩
یوجد توازن في تطبیق إدارة الجامعة لجمیع القضایا   ١٠

  .اإلستراتیجیة التي تتضمنھا الخطة 
        

     للمجالمناسبة الفقرة  ةمالئمة الفقر
  

  ـــدالبنـــــــــــــ
  غیر مناسبة  مناسبة  غیر مالئمة  مالئمة

تھتم إدارة الجامعة بآراء العاملین ومساھمتھم في عملیة   ١
  .التخطیط االستراتیجي 

        

          . خطط إستراتیجیة مالئمة تضع إدارة الجامعة  ٢
 في تحسین  أداء رؤساء األقسامیدعم التخطیط االستراتیجي  ٣

   .ةالعملیة األكادیمی
        

 على صیاغة األھداف االستراتیجي الناجح التخطیط یعتمد   ٤
  .   في ضوء اإلمكانیات المتاحة ةالمناسب

        

 التخطیط االستراتیجي وثیقة ملزمة لرؤساء اإلدارات   ٥
  .المختلفة في الجامعة 

        

ل نحو الھدف التخطیط االستراتیجي الفھم وطریقة العم یوحد  ٦
  .المشترك 

        

          . التخطیط االستراتیجي في نمو وتطویر الجامعة یسھم  ٧
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یدة في مكونات وعناصر الخطة اإلستراتیجیة في درجة توافر المعاییر الج:المجال الثالث 
  : الجامعات الفلسطینیة في غزة 

  
  رسالــــــــــة الجامعة     للمجالمناسبة الفقرة  ةمالئمة الفقر

  غیر مناسبة   مناسبة  غیر مالئمة  مالئمة  

          .تتسم رسالة الجامعة بالمرونة والتكیف   ١
یة والموضوعیة فھي تراعي رسالة الجامعة الظروف الواقع  ٢

  .ممكنة التطبیق 
        

تتصف رسالة الجامعة بالطموح واإلبداع للعاملین داخل   ٣
  . الجامعة 

        

           . ةتنسجم رسالة الجامعة مع الغایات واألھداف اإلستراتیجی  ٤
یمكن تحویل رسالة الجامعة إلى خطط وسیاسات وبرامج   ٥

  .عمل واضحة 
        

  ة للجامعةالرؤیة اإلستراتیجی  
  

  ناسبةغیر م  ناسبةم  غیر مالئمة  مالئمة

تتسم الرؤیة اإلستراتیجیة للجامعة بأنھا ھادفة للنمو   ١
  .وتستشرف المستقبل 

        

          .یمكن قیاس رؤیة الجامعة لمدى التقدم الذي تحرزه الجامعة   ٢
          .تحدد رؤیة الجامعة بتاریخ مناسب لتحقیقھا   ٣
عة مع رسالتھا وتعطي صورة واضحة عن تتعامل رؤیة الجام  ٤

  .طریق الوصول لتحقیق ھذه الرسالة 
        

تقود رؤیة الجامعة عملیة التغیر اإلداري نحو الوضع المأمول   ٥
  .للجامعة 

        

  الغایات واألھداف  
  

  ناسبةغیر م  ناسبةم  غیر مالئمة  مالئمة

في تتسم غایات وأھداف الجامعة بقبولھا للقیاس الكمي والوص  ١
  .الكیفي  

        

تتسم غایات وأھداف الجامعة بالمرونة والقدرة على التكیف   ٢
  .مع المتغیرات غیر المتوقعة 

        

تتصف أھداف الجامعة بدقة الصیاغة والتعبیر عن نتائج   ٣
  .متوقعة 

        

تتسم غایات وأھداف الجامعة بتوازنھا وتكاملھا وبالتالي   ٤
  ارب بین األنشطة والقدراتتختفي منھا صور التناقض والتض

        

یشارك في صیاغة غایات وأھداف الجامعة جمیع األطراف   ٥
  .المسئولة عن تحقیقھا 

        

          .تعتبر الغایات واألھداف مقبولة لمجتمع الجامعة   ٦
          .تعتبر غایات وأھداف الجامعة مقبولة للمجتمع الخارجي   ٧
ا مما تحفز األفراد على تتمیز أھداف الجامعة بسھولة تحقیقھ  ٨

  . األداء الممیز 
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  سبل تطویر التخطیط االستراتیجي لمواءمة سوق العمل ؟  ** 
  

في غزة عن ) كلیات التربیة (یمكن تطویر التخطیط اإلستراتیجي في الجامعات الفلسطینیة 
  :طریق 

  
  
  

  البنـــــــــــــــــد     للمجالمناسبة الفقرة  مالئمة الفقرة
  غیر مناسبة  مناسبة  غیر مالئمة  مالئمة  

          . اختیار إستراتیجیات مناسبة تتالءم مع ظروف الجامعة   ١
          .ًتحدید األھداف اإلستراتیجیة األكثر إلحاحا والممكن تنفیذھا   ٢
          .تحدید نقاط القوة والضعف في الجامعة   ٣
          .تفھم حاجات الطالب المختلفة   ٤
مكانات المادیة المتاحة لتنفیذ الخطة اإلستراتیجیة توظیف اإل  ٥

  .للجامعة 
        

وضع خطط عالجیة لتقویة نقاط الضعف عند العاملین في   ٦
  .الجامعة 

        

تقویة الروابط بین الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي   ٧
  .وقیاداتھ 

        

تطویر واقع الجامعة لمواجھة الصعوبات التي تعترض النجاح   ٨
  .لتفوق وا

        

          .توزیع المھام بین العاملین حسب قدراتھم   ٩
          وضع الرجل المناسب في المكان المناسب  ١٠
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  )٢(ملحق رقم 
   احملكمنيأمساء السادة

  

الدرجة    العملجهة
  العلمیة

  م  االســـم

  علیان الحولي. أ  أستاذ    الجامعة اإلسالمیة
  

١  

  سناء أبو دقة. د  كأستاذ مشار  الجامعة اإلسالمیة
   

٢  

  فتحیة اللولو. د  أستاذ مشارك  الجامعة اإلسالمیة
  

٣  

  رائد الحجار. د  أستاذ مشارك  جامعة األقصى
  

٤  

  محمود األستاذ. د  أستاذ مشارك  جامعة األقصى
  

٥  

  محمد الجریسي.د  ساعدأستاذ م  الجامعة اإلسالمیة
  

٦  

  نهى شتات. د  ساعد مأستاذ   محافظة الشمال–مدیرة التربیة والتعلیم 
  

٧  

  ریاض سمور. د  ساعدأستاذ م  جامعة األقصى
  

٨  

  محمد األغا. د ساعدأستاذ م  الجامعة اإلسالمیة
  

٩  

  صالح حماد. د ساعدأستاذ م  جامعة األقصى
  

١٠  
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  )٣(ملحق رقم 
  االستبانة يف صورتها النهاية

 بســـــم اللـــــه الرمحـــــن الرحيـــــم
  
 
  

  زةـــــ غ–ر ـــــ األزھةــــــجامع
  ات العلیا ــــدراســــادة الــــــعم
  ةـــــــــــــــــة التربیـــــــــــــكلی

  اإلدارة التربویة/ التربیةأصول 
  
  

  ،،حفظة هللا / .................................................. السید 
  

  ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
  

دور التخط یط اإلس تراتیجي الج امعي ف ي تلبی ة (حث بإجراء دراسة میدانیة بعنوان یقوم البا
ًاس تكماال لمتطلب ات نی ل الماج ستیر  ) احتیاجات سوق العمل الفلسطیني م ن الق وى العامل ة

 يحیث تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على واقع التخط یط االس تراتیج، في أصول التربیة 
وق د ، دارة بكلی ات التربی ة ف ي الجامع ات الفل سطینیة ف ي غ زة ودرجة ممارس تھ م ن قب ل اإل

صمم الباحث استبانھ تشتمل على عدة أبعاد تتمثل في واقع التخطیط االستراتیجي في كلی ات 
التربی  ة ف  ي الجامع  ات الفل  سطینیة ودرج  ة ممارس  ة الكلی  ة للتخط  یط اإلس  تراتیجي  بھ  دف 

ل  ذا یرج  ى م  ن س  یادتكم ، ة ف  ي قط  اع غ  زة تح  سین عملی  ات التخط  یط بالجامع  ات الفل  سطینی
التك رم بق راءة فق رات االس  تبانھ واالسترش اد بال دلیل المرف ق لتعبئ  ة ھ ذه الفق رات م ن خ  الل 

  .أمام كل فقرة في العمود الذي یتالءم ووجھة نظركم السدیدة (/) وضع عالمة 
  .فقط ً          علما بأن ھذه المعلومات ال تستخدم إال لغرض البحث العلمي 

  
  علي محمد شنن  / الباحث 

  
  :البیانات الشخصیة 

  
  أنثى    ذكر  الجنس

  
  

    أستاذ مشارك فما فوق    أستاذ مساعد    محاضر  ة العلمیرتبةال
    فأكثرسنة  ١١    سنوات١٠-٦من     سنوات٥ –١من   دمةعدد سنوات الخ

    عمید    رئیس قسم    عضو ھیئة تدریس  الوظیفة
    جامعة األقصى    عة اإلسالمیةالجام    جامعة األزھر  الجامعة
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  واقع التخطیط االستراتیجي بكلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة: المجال األول 
  

  
بدرجة   بنــــــــود االستبانــــــــــة

  ًكبیرة جدا
بدرجة 
  كبیرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  بسیطة

بدرجة 
  ًبسیطة جدا

 ومساهمتهم تهتم إدارة كلیة التربیة بآراء العاملین  ١
  .في عملیة التخطیط االستراتیجي

          

            .تضع إدارة كلیة التربیة خطط إستراتیجیة مالئمة  ٢
یدعم التخطیط االستراتیجي أداء رؤساء األقسام في   ٣

   .ةتحسین العملیة األكادیمی
          

یعتمد  التخطیط االستراتیجي الناجح على صیاغة   ٤
  .  مكانیات المتاحة  في ضوء اإلةاألهداف المناسب

          

یعتبر التخطیط االستراتیجي وثیقة ملزمة لرؤساء   ٥
  .اإلدارات المختلفة في كلیات التربیة

          

یوحد التخطیط االستراتیجي الفهم وطریقة العمل   ٦
  .نحو الهدف المشترك 

          

یسهم التخطیط االستراتیجي في نمو وتطویر كلیات   ٧
  .التربیة 

          

  :درجة ممارسة إدارة الجامعة لعملیات التخطیط اإلستراتیجي : الثاني المجال

بدرجة كبیرة   بنــــــــود االستبانــــــــــة  
  ًجدا

بدرجة 
  كبیرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  بسیطة

بدرجة 
  ًبسیطة جدا

تحلل كلیة التربیة البیئة الخارجیة لتتعرف على المتغیرات   ١
  . لیها في المستقبل المختلفة التي یمكن أن تؤثر ع

          

تحلل كلیة التربیة البیئة الداخلیة في الجامعة لتتعرف   ٢
  . على مصادر القوة ونقاط الضعف 

          

تخطط كلیة التربیة وفق رؤیة واضحة لتطویر   ٣
  .واستثمار نقاط القوة والتقلیل من نقاط الضعف 

          

تحدد كلیة التربیة أهدافها في ضوء رؤیة واضحة   ٤
  .لدیها 

          

            .تمتلك اإلدارة العلیا في الجامعة رسالة واضحة   ٥
            .تضع إدارة كلیة التربیة بدائل إستراتیجیة مناسبة   ٦
تشارك إدارة كلیة التربیة  جمیع العاملین في إعداد   ٧

  .الخطط التنفیذیة 
          

          ي تلتزم إدارة كلیة التربیة بالبرامج والجداول الزمنیة الت  ٨
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بدرجة كبیرة   بنــــــــود االستبانــــــــــة  
  ًجدا

بدرجة 
  كبیرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  بسیطة

بدرجة 
  ًبسیطة جدا

  .تضعها لتحقیق أهدافها 
تلتزم إدارة كلیة التربیة بالموازنة المحددة في الخطة   ٩

  .التنفیذیة 
          

یوجد توازن في تطبیق إدارة كلیة التربیة لجمیع   ١٠
  .القضایا اإلستراتیجیة التي تتضمنها الخطة 

          

ر الخطة اإلستراتیجیة في كلیات التربیة درجة توافر المعاییر الجیدة في مكونات وعناص:المجال الثالث 
  : بالجامعات الفلسطینیة في غزة 

    
  رسالـــــــة كلیــــة التربیـــة

بدرجة 
  ًكبیرة جدا

بدرجة 
  كبیرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  بسیطة 

بدرجة 
  ًبسیطة جدا

            .تتسم رسالة كلیة التربیة بالمرونة والتكیف   ١
لظروف الواقعیة تراعي رسالة كلیة التربیة ا  ٢

  .والموضوعیة فهي ممكنة التطبیق 
          

تتصف رسالة كلیة التربیة  بالطموح واإلبداع   ٣
  . للعاملین داخل الجامعة 

          

تنسجم رسالة كلیة التربیة مع الغایات واألهداف   ٤
   . ةاإلستراتیجی

          

یمكن تحویل رسالة كلیة التربیة إلى خطط   ٥
  .اضحة وسیاسات وبرامج عمل و

          

    
  الرؤیــة اإلستراتیجیة لكلیة التربیة

بدرجة 
  ًكبیرة جدا

بدرجة 
  كبیرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  بسیطة

بدرجة 
  ًبسیطة جدا

تتسم الرؤیة اإلستراتیجیة لكلیة التربیة بأنها هادفة   ١
  .للنمو وتستشرف المستقبل 

          

یمكن قیاس رؤیة كلیة التربیة لمدى التقدم الذي   ٢
  .رزه الجامعة تح

          

            .تحدد رؤیة كلیة التربیة بتاریخ مناسب لتحقیقها   ٣
تتعامل رؤیة كلیة التربیة مع رسالتها وتعطي صورة   ٤

  .واضحة عن طریق الوصول لتحقیق هذه الرسالة 
          

تقود رؤیة كلیة التربیة عملیة التغیر اإلداري نحو   ٥
  .الوضع المأمول للجامعة 

          

  
بدرجة   ایــــــات واألهــــــــدافالغ

  ًكبیرة جدا
بدرجة 
  كبیرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  بسیطة

بدرجة 
  ًبسیطة جدا
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تتسم غایات وأهداف كلیة التربیة بقبولها للقیاس   ١
  .الكمي والوصفي الكیفي  

          

تتسم غایات وأهداف كلیة التربیة بالمرونة والقدرة   ٢
  .المتوقعةلتكیف مع المتغیرات غیر على ا

          

تتصف أهداف كلیة التربیة بدقة الصیاغة والتعبیر   ٣
  .عن نتائج متوقعة 

          

تتسم غایات وأهداف كلیة التربیة بتوازنها وتكاملها   ٤
وبالتالي تختفي منها صور التناقض والتضارب بین 

  األنشطة والقدرات

          

یشارك في صیاغة غایات وأهداف كلیة التربیة   ٥
  .ألطراف المسئولة عن تحقیقها جمیع ا

          

  .تعتبر الغایات واألهداف مقبولة لمجتمع الكلیة   ٦
  

          

تعتبر غایات وأهداف كلیة التربیة مقبولة للمجتمع   ٧
  .الخارجي 

          

تتمیز أهداف كلیة التربیة بسهولة تحقیقها مما   ٨
  . تحفز األفراد على األداء الممیز 

          

  
  یر التخطیط االستراتیجي لمواءمة سوق العمل ؟ سبل تطوما  ** 

  
*................................................................................................................   
*.............................................................................................. ...................  
*.................................................................................................................   
*.................................................................................................................   
*.. ...............................................................................................................  
*.................................................................................................................   
*.......................... .......................................................................................  
*.................................................................................................................   
*.................................................. ...............................................................  
*.................................................................................................................   

  ،،،شاكرین لكم حسن تعاونكم 
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  )٥(ملحق رقم 
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