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 مقدمة:

تواجــا المااعــام امموعــة اــا التمــد ام ي انعــا تمــد ام علــت اســتو  تمو ــ  التعلــي  
والمتمثلة فت تقلص التمو ـ  الموـوات وحسمسـاو دوو الموواـام فـت دعـ  المااعـام الرسـميةي 

فــت  ــ  العولمــة  وانعــا تمــد ام اتعلقــة بملــادو التعلــي  فقــد تعــددم اــ   الملــادو و اصــة
ــي   ــ   ــدود  ــرااد التعل ــة ااجسترســي وب فاسمســرم الملــادو الممليــة و عــرم الملــادو الدولي

بظعـوو المااعـام انجنةيـة دا ـ  الةلـدا   يوالتعلي  المستمري ا ا باجضافة إلت تمد ام تعلقـ
 .(1) العربية وقيام القطاع الخاص باجستثماو فت التعلي  العالت

ق فقد  عرم تمد ام ا ر  علت المسـتو  اجداو  يفقـد أكـدم بعـ  إضافة إلت اا سة
الدواسام علت أ  الواقـ  اجداو  للمسسسـام العربيـة وانعـا اسسسـام التعلـي  المـااعت تعـاست 
العديـــد اـــا التمــــد ام انعـــا المراا ــــة الاا ـــدف يالةطروقراضيـــة يوضــــ   التخطـــي  وت ــــاو  

تااط  المواود البشـر ة وضـ   العمـ  المسسسـت  التشر عام والقواسطا وانسظمة وتدست استو  
 تكــاو وضــ   التنســطق  ــطا المسسســام التربو ــة المختللــة إضــافة إلــت ضــ   اجستاجيــة واج

 .(2) واج داع
وتاداد  طووف وأامية التمد ام اجداو ة فـت  ـ  النظـر إلـت اجداوف الماا يـة علـت أسعـا 

تتعااـ  اـ  التمـد ام  ولكنعا إداوف المستقة  التتل  تعد إداوف الماضت أو إداوف الماضر فق  ي 
اــا  ــ ل إستشــرات المســتقة  وح مــاد الملــول الناجمــة لمشــو م المســتقة  المتوقعــة والتــت 

 تستطي  اا   لعا التعاا  ا  الواق  المتغطر.
إلت جاسب ذلك فقد أشاو بع  البا ثطا إلت وجود امموعة اا التمد ام الةطئيـة التـت 

علــت اسسســام التعلــي  وانعــا اسسســام التعلــي  المــااعت والتــت انعــا   تمــد ام تــس ر ســلبا  
تتعلق بالةطئة السواسية وتتمث  فـت تغطـر شـرا ل العمـر علـت اسـتو  الدولـة سـواج بـالتراج  أو 

ــة  ــق بالةطئ ــد ي وتمــد ام تتعل ــا وســو  بالتااي ــاو واعدالت ــالي  االست ــر تك ــ  تغط االقتلــاد ة اث
ام المتعلقــــة بالةطئــــة السياســــية اثــــ  اامــــال المســــئولطا والقــــادف العمــــ ي باجضــــافة للتمــــد 

 السياسططا اةدأ المماسبة وايفية إسلا  المال وقياس المردود المتمقق اا وواج اـ ا اجسلـا 

(3). 
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ك  ا   التمد ام تتطلـب البمـع عـا اسـلو  لمواجعتعـا والتغلـب علطعـاي فكـا  أسـلو  
نوع اا التخطي  جداوف وقدوف اأسلو  فعال فت اواجعـة التخطي  اجستراتيمتي فقد أ ةي ا ا ال

تلــك التمــد امي فعـــا ضر قــا  موـــا وضــ  إضــاو عـــام لتمديــد التوجعـــام المســتقةلية للتعلـــي  
المــااعتي وتشــمي  المعــام المشــرفة عليــا لكــت تعمــ  اعــا  اــا أجــ  صــيا ة و  ــة اشــتراة 

والغا ــام المســتقةلية لمميــ   واو ــدف للتعلــي  المــااعت باجضــافة إلــت وضــ  الر  ــة واالاــدات
 .(4) المستلطديا والقا مطا علت ا ا القطاع المطو  

كما أسـا  موـا المسسسـام اـا االسـتمراو فـت المنافسـة و أ ـ  فـت اجعتبـاو أ  العمليـة 
ليسي امرد وضـ   طـ   ـ  تنلطـ اا وبالتـالت تظـ  الخطـ  فـت  ـ  التخطـي  اجسـتراتيمت فـت 

ووف اسـتمر ي امـا أسـا   ـ  قيـادف المسسسـة فـت وضـ  سشـا  وض  قا   للتعدي  والتطو ر بل
يــت جم اــ  اتغطــرام الةطئــة بشــو  دا ــ ي وأســا يــدو  أ  اــ   المسسســة تتــأ ر بمقــا ق الســو  

سط قـا  اـا اوسـا ااالقتلاد  وز ادف المنافسـة ي وبالتـالت فعـو يراـا علـت المشـاواة والتعـاو  
 .(5) اسية والسلوايةيت ما امموعة اا العمليام االقتلاد ة والسي

ــك فــي  التخطــي  اجســتراتيمت ــت ذل ــي  المــااعت اــا     باجضــافة إل موــا اسسســام التعل
لتمديـــد اتمااــام المااعـــا التـــت تســـلكعا لتمديــد ااـــدافعا  المســـتقةليايو  مـــنل  وضــ  إضـــاو
عمـ  شـاا   مقـق لعـا اطـاف تنافسـية  ـطا المااعـام ان ـر  امـا  سـمل  وجـود  المااعا اضاو

 واو  طا المشاواطا فت التخطي  للوصول إلت أكثـر العيوليـام اروسـة وقـدوف للوصـول اسا ة 
 .(6)نعلت ارا   التخطي  وأجوداا 

امــا ســـةق تت ــل أاميـــة التخطـــي  اجســتراتيمت اأســـلو   موـــا اــا   لـــا اواجعـــة 
ن ـر  التمد ام التت تواجا التعلي  المااعتي  اصة ا  إزد اد النقد الموجا لنماذو التخطي  ا

و اصة التخطي  ضو   المد  ال   فش  فت اواجعة التعقطدام الكثطرف التت صـا ةي التغطـرام 
خطــي  التــت تمعــ  ســواع التأف ــ  أالتــت  عــرم فــت الةطئــة المميطــة بــالتعلي  المــااعتي فعــو 

 .(7) كثر  ساسية للمتغطرام التت تمدث فت الةطئةالتعلي  المااعت أ
 مشكلة البحث:

ت ــل اــا املمــة جســتخدام التخطــي  اجســتراتيمت فــت المااعــام  امــا و ــ  الماجــة ال
المقداةي سظـرا  لكوسـا أ ـد الوسـا   اللعالـة فـت اـنل المااعـام القـدوف علـت تخطـي  النشـاضام 
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المســتقةلية ل ــما  سما عــا واواجعــة التمــد ام المســتقةلية المتوقعــة باجضــافة لكوســا  مــنل 
د المتا ــة بلعاليــة اــ  وضــ   طــ  تســاعد علــت سمــا  المااعــام ال ــماسام جســتغ ل المــواو 

 . (8)عملية إتخاذ القراوام فت تلك المسسسام 
إال أ  الكثطر اا الدواسام أشاوم إلت وجود امموعة اا التمد ام ال تموـا المااعـام 
اا تنلطـ  الخطـ  اجسـتراتيميةي اـا اـ   التمـد ام  عـدم وضـو  الر  ـة عنـد الليـادام العليـا 

ادافعاي وتردد بع  الليادام العليا أسعا توجيا الخط  اجستراتيمية سمو  ا اتعا و التت اا شا
ــطا المعمــام  ــا  اــا التغططــري إضــافة إلــت وجــود فمــوف   ــالخط  اجســتراتيمية  وف اــا العمــ  ب

ليـام والتلـاا  علـت تمديـد انولو ـام و  إلـت ييـا  التواصـ التخطيطيـة والتنلط  ـة امـا يـسد  
 .(9)ة التنلط  فت المااع

كما أشاوم دواسة أ ر  إلت امموعة اختللة اا تمد ام التخطي  اجستراتيمت تمثلـي 
اجسـتراتيميةي  ةفت عدم الدقة فت المعلواام والةياسامي وحتمااام العاالطا السلةية تما  الخط

وح لـــال الماســـب اجسســـاست امـــا يـــسد  إلـــت اعاوضـــة العـــاالطا للخطـــة اجســـتراتيمية وعرقلـــة 
باجضـــافة إلـــت اجعتمـــاد فـــت بعـــ  اال يـــا  علـــت جعـــام  اوجيـــة لوضـــ  الخطـــة  تنلطـــ ااي

 .(10)اجستراتيمية للمااعة 
امموعـــة اـــا اعوقـــام التخطـــي  باجضـــافة إلـــت ذلـــك فقـــد أشـــاو أ ـــد البـــا ثطا إلـــت 

اجســتراتيمت بالمااعــة تمثلــي فــت صــعوبة تملطــ  الةطئــة الخاوجيــة للمااعــةي وضــ   اســتو  
واجقتـداو  اواسسسام الممتم  المدستي وعدم اجعتماد علت اعـايطر التمطـ الع قة  طا المااعة

عتقــاد بعــ  المســئولطا أ  وســالة افــت إ تيــاو القــادف انكــاد مطا واجداو ــطاي باجضــافة إلــت 
 .(11)المااعة وو  تعا امرد شعاوام فق  

ــا  ــام  ع ــدم دواســة ق ــاي أك ــام الســا ق اجشــاوف إلطع ــب التمــد ام والمعوق ــت جاس ــا إل ارا
الدواسام والبموث التاب  لمملس النوا  البمر نت علت وجـود امموعـة اـا اعوقـام التخطـي  

  تقــادم تعــاست انعــا الكثطــر اــا الــدول العربيـة واــا  طنعــا البمــر ا والمتمثلــة فــت اجسـتراتيمت
المتبعـة فـت التخطـي  وعــدم اتابعتعـا للمسـتمدام الم ـاو ة والمتغطـرام االقتلــاد ة انسـالطب 

ا ـجتماعيــة والعلميــةي إلــت جاســب جمــود التلكطــر لــد  الليــادام اجداو ــة و  ــع  البلرعــواال
 .(12)أسالطب العم  اجداو  وعدم اال    عا فـت المتغطرام التت تمدث 
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 ناجا  علـت اـا أشـاوم إليـا الدواسـام السـا ق عرضـعا  والتـت أوضـمي وجـود امموعـة 
 مااعام عند وض  وتنلط  الخط  اجستراتيمية اا التمد ام والمعوقام التت قد تل  أاام ال

  عرم اشولة البمع المالت والتت تتمث  فت التسا الم االتية 
 ؟اا العوم التخطي  اجستراتيمت؟ واا أسسا و لا لا  2س
 ؟اا اامية التخطي  اجستراتيمت للمااعة  1س
 ؟اا ارا   التخطي  اجستراتيمت فت المااعة  3س
 ؟اجستراتيمية لمااعة جنو  الواد    اا ا ال الخطة4س
 ؟اا اشو م التخطي  اجستراتيمت  بمااعة جنو  الواد   5س
   اا التلوو المقتر  لم  اشو م التخطي  االستراتيمت بمااعة جنو  الواد ؟6س

 أهمية البحث:

 تتمدد أامية البمع فت اآلتت 
طــي  التـــت ت عنــت  دواســـة إلقــاج ال ــوج علـــت التخطــي  اجســتراتيمتي اأ ـــد أســالطب التخ -2

 .المستقة 
 . ظعر البمع المالت ضةيعة التخطي  اجستراتيمت فت المااعة -1

يلقــت البمــع المــالت ال ــوج علــت بعــ  اشــو م التخطــي  اجســتراتيمت بمااعــة جنــو   -3
 الواد 

البمـع المسـئولطا عـا التخطـي  اجسـتراتيمت فـت  ساعد التلوو المقتر  ال    قداـا قد  -4
عااا وجااعة جنو  الواد  بلـلا  اصـا علـت اواجعـة بعـ  اشـو م  المااعام بللا

 التخطي  اجستراتيمت والعم  علت ت لطلعا.
 أهداف البحث:

  موا أ  تتمدد أادات البمع المالت فت اآلتت 
 .التعرت علت العوم التخطي  اجستراتيمتي وأسسا و لا لا -2
 .تمديد أامية التخطي  اجستراتيمت للمااعة -1

 .ت ارا   التخطي  اجستراتيمت فت المااعةالتعرت عل -3

 .توضيل بع  ا ال الخطة اجستراتيمة لمااعة جنو  الواد  -4
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 .تمديد بع  اشو م التخطي  اجستراتيمت بمااعة جنو  الواد  -5

ساعد المسئولطا بمااعة جنو  الواد  علت اواجعـة اشـو م  قد لتلوو اقتر  التوص   -6
 .التخطي  اجستراتيمت بالمااعة

 منهج البحث:

الــ    قــوم علــت اســل ووصــ  الةياســام  التملطلــت  اســتخدم البا ــع المــنعد الوصــلت
والمعلواام المتعلقة بالظاارف اوضوع البمعي وعلـت اـ ا قـام البا ـع بمسـل ووصـ  الةياسـام 

اســتعطنا  باند يــام والبمــوث والدواســام التخطــي  اجســتراتيمت والمعلواــام المتعلقــة بموضــوع 
ي    الليام بالدواسـة المطداسيـة  عـدت تمديـد بعـ  اشـو م التخطـي  اجسـتراتيمت ذام الللة

 بمااعة جنو  الودا .
 أدوات البحث:

بمااعــة جنــو  الــواد   تمثلــي فــت اســتباسة اوجعــة لعطنــة اــا أع ــاج اطئــة التــدو س
ــت بعــ  اشــو م  ــام واــدير  و ــدام المــودف للتعــرت عل ــداج وواــ ج الكلي ــطا فــت عم امثل

 .اجستراتيمت بالمااعة التخطي 
 عينة البحث:

جنـو  الـواد  امثلـطا   بع  اليام جااعـة تمثلي فت عطنا اا أع اج اطئة التدو س
 ( ع وا .30فت عمداج ووا ج الكليام وادير  و دام المودفي وقد  لغ  ممعا )

 مصطلحات البحث:
 :التخطيط اإلستراتيجى -

نجـــ  للتعااـــ  بلعاليـــة اـــ  اللـــرص علـــت اســـا تنميـــة وتكـــو ا الخطـــ  ضو لـــة ا  عـــرت 
والتعديـــدام الموجـــودف فـــت الةطئـــة الخاوجيـــة المميطـــة بالمسسســـةي فـــت ضـــوج الـــادو القـــوف 
وال ــ   للمــواود التــت تمتلكعــا المسسســة فــت  طئتعــا الدا ليــةي و ت ــما اــ لك تعر ــ  اعمــة 

ميامي المسسســـة ووســـالتعا وصـــيا ة اناـــدات المموـــا تمليقعـــاي وتطـــو ر وتشـــوط  اجســـتراتي
 .(13)ووض  توجعام السياسة العااة للمسسسة 

وبالتالت  موا تعر   التخطي  اجستراتيمت تعرفا  إجرا يا  علت أسـا إعـداد الخطـ  ضو لـة 
ـــة المميطـــة  ـــة الخاوجي ـــت الةطئ ـــدام الموجـــودف ف ـــ  اللـــرص والتعدي ـــة ا ـــ  بلعالي انجـــ  للتعاا

لمااعـة فـت  طئتعـا الدا ليـةي اـ لك بالمااعةي فت ضوج الـادو القـوف وال ـ   التـت تمتلكعـا ا
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يت ــما التخطــي  اجســتراتيمت التعر ــ   رســالة وو  ــة المااعــة واــ لك أاــدافعا الممــددف فــت 
 ضوج تلك الر  ة والرسالة. 

 الدراسات السابقة:

اا   ل اسل البا ع لألد يام التربو ة ذام الع قة بموضـوع البمـعي توصـ  البا ـع 
 -ل  بموضوع البمعي  موا عرضعا علت النمو التالت إلت امموعة اا الدواسام تت

 أوالً: الدراسات العربية:

 :(14)(2002دراسة حسن مختار حسين )-1

إلــــت التعــــرت علــــت العــــوم التخطــــي  اجســــتراتيمتي وااــــ   طواتــــا تعــــدت الدواســــة 
واشـو تاي وح ــراز أاــ  المةــروام التــت تــدعو إلــت ان ــ   عــ ا انســلو  التخطيطــت فــت التعلــي  
المــااعتي امــا تعــدت الدواســة إلــت توضــيل أاميــة تطةطــق التخطــي  اجســتراتيمت فــت التعلــي  
المااعتي باجضـافة إلـت الوصـول إلـت تلـوو اقتـر  لكيفيـة تطةطـق اـ ا االسـلو  فـت التعلـي  

البا ــع المــنعد الوصــلت اــا أجــ  تمقطــق أاــدات البمــعي  المــااعت الملــر ي وقــد إســتخدم
اـــا النتـــا د انعـــا  وضـــ  تلـــوو اقتـــر  لتطةطـــق التخطـــي  وتوصـــ  البمـــع إلـــت امموعـــة 

اجســـتراتيمت فـــت التعلـــي  المـــااعتي واـــا  ـــطا اعـــال  اـــ ا التلـــوو إسشـــاج جعـــاز للتخطـــي  
اجستراتيمت للتعلـي  المـااعتي وحجـراج التملطـ  الةطئـت لمسسسـام التعلـي  المـااعت ي باجضـافة 

 لي  المااعت.إلت تمديد المماعام المستعدفة اا قة  اسسسام التع
 :(15)(2002دراسة محمد حسن المبعوث ) -2

الدواسة إلت التعـرت علـت اللـرو   ـطا أسـلو  التخطـي  اجسـتراتيمت والتقلطـد   تعدت
ــوضا العربــتي  ــي  العــالت فــت ال ــي ي وتوضــيل ااــ  اوجــا النقــد الموجــا للتخطــي  للتعل فــت التعل

ــة الســعود ة  للتخطــي  للتعلــي  العــالتي اــ  تقــد   باجضــافة إلــت دواســة سمــوذو المملكــة العربي
ــة  تلــوو اقتــر  للتخطــي  اجســتراتيمت فــت إداوف اسسســام التعلــي  العــالت فــت المملكــة العربي
السعود ةي وقد إستخدم البمع المـنعد الوصـلت التملطلـت لتمقطـق أاـدات البمـعي وقـد توصـ  

راتيمت فـــت البمــع إلـــت امموعـــة اـــا النتـــا د أامعـــا  وضــ  تلـــوو اقتـــر  للتخطـــي  اجســـت
ــت أ  التخطــي   ــا توصــ  البمــع إل ــة الســعود ةي ام ــة العربي ــي  العــالت بالمملك اسسســام التعل
للتعلي  العالت فت الممتم  العربت وفت المملكة العربية السعود ة  غلـب عليـا الطـاب  التقلطـد  
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 فت التخطي  ا  التأ ر  ـبع  انضـر اللكر ـة للتخطـي  اجسـتراتيمت وبشـو  سظـر  فـت الخطـ 
 الموتوبة التت ال تأ   ضر قا  للتنلط  بشو  فعال.

 :(16)( 2002دراسة محمد سيد محمد ) -2

ــا  ــت اعــال  التخطــي  اجســتراتيمت و لا لــا و طوات ــوت عل ــت الوق تعــدت الدواســة إل
واباد ا وسماذجا المختللةي وحلقاج ال وج علت الوض  الرااا لكليام التربية بممعوو ـة الـر 

ط  وتقطي  واق  ا   الكليامي وحلقاج ال وج علت ا ال علـر المعلواـام العربية اا  طع تمل
والتمــد ام التــت تواجــا اليــام التربيــة بممعوو ــة الــر العربيــةي باجضــافة إلــت التعــرت علــت 
اندواو التخطيطية التت تقوم  عا اليام التربية بممعوو ة الر العربية والمعوقام التت تمـول 

يســتخدام التخطــي  اجســتراتيمت اــ  تقــد   تلــوو اقتــر  للتخطــي  دو  تطــو ر اــ   الكليــام ب
اجســتراتيمت لتطو راــا فــت علــر المعلواــامي وقــد إســتخدم البمــع المــنعد الوصــلت التملطلــت 
لم جاتا لطةيعـة الدواسـة امـا إسـتخداي الدواسـة اجسـتباسة اـأدا  لعـا اـا أجـ  التعـرت علـت 

ليــام التربيــة وتمديـد المعوقــام التــت تمــول دو  انسشـطة والمماوســام التخطيطيــة السـا دف بو
تطو راا بيستخدام التخطي  اجستراتيمتي وقد تمثلي عطنة الدواسة فت عطنا اا أع ـاج اطئـة 

( فـردا ي 100التدو س واعاوسطع  بوليام التربية بممعوو ة الر العربية وقد  لغ  مـ  العطنـا )
قــوم اليــام التربيــة بأدواواــا التخطيطيــة وتوصــلي الدواســة إلــت امموعــة اــا النتــا د انعــا  ت

 دوجة انخل ة وتـت  بالعلو ـة دو  سـند علمـت تخطيطـتي وحسخلـا  سسـبة الـوعت بـالتخطي  
اجستراتيمت بوليام التربية إضافة إلت أ  عملية التخطي  اجستراتيمت  عـ   الكليـام ال تسـطر 

تراتيمت لتطـو ر اليـام التربيـة وفقا  للمرا   الممددف لعا ا  وض  تلوو اقتر  للتخطي  اجس
 بممعوو ة الر العربية.
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 :(17) (2002دراسة أحمد فريد عبد الشافى ) -4

اــ   الدواســة إلــت وصــ  االســالطب المســتخداة فــت تخطــي  التعلــي  بالمااعــام تعــدت 
الملـــر ة فـــت الوقـــي المـــالتي وتمديـــد العـــوم التخطـــي  اجســـتراتيمت وفلســـلتا و لا لـــا 

ي وتمديد اتطلبام تلعط  وحسما  إستخدام التخطي  اجسـتراتيمت فـت التعلـي  واووساتا وعملياتا
المااعتي باجضافة إلت وض  عـدد اـا السـناو واام لتخطـي  التعلـي  بمااعـة المنلـووف  تـت 

ي وقــد اســتخداي الدواســة المــنعد الوصــلتي واجســتباسا اــأدا  لعــاي وتمثلــي عطنــة 1011عــام 
ة التــدو س بمااعــة المنلــووف وقيــادام المااعــة المــالططا الدواســة فــت عطنــا اــا أع ــاج اطئــ
( فــردا ي وتوصـلي الدواســة إلــت عــدف ستــا د انعــا  ستــا د 104والسـابقطا وقــد  لــغ  مــ  العطنــا)

 تملطـ  الةطئـة الخاوجيـة للمااعـةي امـا  ي تملط  الةطئة الدا ليـة للمااعـةي وستـا د تعلقـ يتعلق
ـــ   ـــا د تملط ـــ   أ Swotعرضـــي الدواســـة ست ـــرص ال ـــ لك الل ـــوف وال ـــ   وا ـــا  الق ـــر سق  ع

الدواسة فت النعا ة عددا  اا السـطناو واام لمسـتقة  التعلـي  بمااعـة اقتر ي والتعديدامي وقد 
 المنلووف.

 :(18)( 2002دراسة إياد الدجنى ) -2

ادفي الدواسـة إلـت التعـرت علـت العـوم التخطـي  اجسـتراتيمتي واعرفـة اـد  اماوسـة 
لمـودف المعتمـدف التـت ت ـمنعا سمـوذو العطئـة الوضنيـة لوعتمـاد والمـودف واد  توافر اعـايطر ا

لمسسســام التعلــي  العــالت فــت فلســططا فــت الخطــة اجســتراتيمية للمااعــة اجســ اية بغــافي  ــ  
صيا ة التوصيام والمقتر ـام التـت تسـع  فـت تطـو ر التخطـي  اجسـتراتيمت فـت المااعـة فـت 

االادات إتبـ  البا ـع المـنعد الوصـلت التملطلـتي واـنعد  ضوج اعايطر المودفي ولتمقطق ا  
تملط  الممتو ي اما إستخدم اجستباسا اأداف للدواسةي وتوصلي الدواسة لممموعة اا النتـا د 
اــا  طنعــا  تــوافر اعــايطر العطئــة الوضنيــة لوعتمــاد والمــودف فــت اووســام الخطــة اجســتراتيمية 

ود ضـ   فـت صـيا ة بعـ  جواسـب الر  ـة والرسـالة للمااعة  نسبة ارتلةي باجضافة إلت وج
ختةـرام وارافـق واناداتي اما أ عرم الدواسة عدم وضا إداوف المااعة عا جودف القاعام والم

 االسشطة الملا بة للمنااد.
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 :(19)( 2002سعود بن سليمان بن مطر ) -2

ــا بمســتو  ا ــت واقــ  التخطــي  اجســتراتيمت وع قت ــت التعــرت عل آلداج اــدت البمــع إل
ــك اــا وجعــة سظــر المــو لطا  ــة فــت ســلطنة عمــا  وذل التعليمــت فــت اليــام العلــوم التطةيلي

( او لـــا  واو لـــةي ولتمقطـــق أاـــدات البمـــع 42العـــاالطا  عـــاي وتكوســـي عطنـــة البمـــع اـــا )
إستخدم البا ع اجسـتباسة اـأداف للبمـعي وأ عـرم النتـا د أ  سسـبة المـو لطا الـ يا  طبقـو  

اا المـو لطا  %40اا  م  العطنةي  طنما  %60خطي  اجستراتيمت  لغي الملعوم الدقطق للت
ليس لديع  وضو  اات لملعوم التخطـي  اجسـتراتيمتي امـا اشـلي النتـا د عـا وجـود ع قـة 

اما اشلي النتا د عا إ ما ية  طا التخطي  اجستراتيمت واستو  اآلداج التعليمت فت الكليةي 
ام اــو لت اـ   الكليــام عنـد تنلطــ  الخطـ  اجســتراتيمية وجـود بعـ  المعوقــام التـت تلــ  أاـ

 وفت اقداتعا االوضاع المالية.
 :(20)( 2002دراسة أحمد محمد محمد عبد العزيز ) -7

الدواسة إلت التعرت علت اادات وفلسـلة وتوجعـام اراكـا البمـع المـااعت علـت ادفي 
ــة ا ــة وبمــع انظوا ــة والمملي ــة واجقليمي ــ  المســتو ام العالمي ــا جمي لبمــع العلمــت دا ــ  اراك

ــام  ــة بالمااع ــا البمثي ــة عــطا شــمس وأاــ  إشــوالياتعا ودواســة المراك البمــع المــااعت بمااع
العالميةي والدوو ال   تقوم با وذلك اـا أجـ  اماولـة وضـ  تلـوو إسـتراتيمت لتطـو ر اراكـا 
 البمـع العلمـت بمااعـة عــطا شـمسي وقـد إسـتخداي الدواســة انعميـة ارابـة تت ـما المــنعد
الوصـلت التملطلــت لرصــد واقـ  اــ   المراكــاي وأسـلو  تملطــ  الــنظ  لتملطـ  اــد  م وعمليــام 

ي وتوصـــلي Swotواخرجـــام اـــ   المراكـــاي امـــا إســـتخداي الدواســـة أســـلو  المســـل الةطئـــت 
الدواسة لعدف ستا د انعا  أ  أ لب أادات المراكا  طر العلا  دوجة اةطرف جـدا ي امـا أ  انـا  

القــوف التــت  مــب علــت المراكــا إســتغ لعا وأ  ــا  سقــا  ال ــ   التــت  مــب العديــد اــا سقــا  
عاي اما توجد فرص  مب إستغ لعا واخاضر  مب تمنةعاي وب لك قااي الدواسة بمماولـة  تتقو 

إستغ ل ا  ا   المواسـب فـت وضـ  تلـوو إسـتراتيمت اقتـر  لتلعطـ  دوو اـ   المراكـا دا ـ  
 الممتم .
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 :(21)( 2010بد )دراسة أيه رياض الع -8

تعدت الدواسة إلت التعرت علت أامية التخطـي  اجسـتراتيمت فـت المااعـام المووايـةي 
والتعر ـــ  بأاميـــة سظـــ  المعلواـــام اجداو ـــة ودوواـــا انساســـت فـــت ترشـــطد عمليـــة التخطـــي  
ــق  ــام جااعــة  لــب باجضــافة إلــت  لــر الممــددام االساســية التــت تعط اجســتراتيمت فــت الي

المعلواام اجداو ة فت اليـام جااعـة  لـبي امـا إفترضـي الدواسـة امموعـة اـا إستخدام سظ  
اجفتراضـام وصـلي اـا   لعـا إلـت امموعـة اـا النتـا د انعـا  توجـد ع قـة ذام داللـا  ــطا 
وجــود سظــام للمعلواــام اجداو ــة وبــطا تمديــد اووســام اجتمــا  اجســتراتيمتي امــا توجــد ع قــة 

 معلواام اجداو ة وبطا تنلط  الخطا اجستراتيمية.ذام داللا  طا وجود سظام لل
 :(22)( 2011دراسة أسماء أحمد خلف ) -2

ادفي الدواسة إلت التعرت علت بع  الق ا ا التت تواجـا التعلـي  المـااعت فـت الـري 
 باالضافة إلت الكش  عا سقا  القوف وال    واللرص والتعديدام والتوص  إلت و  ـة 

  الق ا اي وحستخداي الدواسة المنعد الوصـلتي امـا إسـتخداي إستراتيمة لمواجعة ا 
ــاست  ــ  الةي ــة أســلو  التملط ــ   Swotالبا ث ــة جســتماوف )دللــا ( ت ــت إعــداد البا ث باالضــافة إل

تطةيقعــا علــت عطنــا اــا أع ــاج اطئــة التــدو س والمســئولطا اجداو ــطا ي وقــد  لــغ  مــ  اــ   
وعة اا النتا د انعا  تمديـد امموعـة اـا سقـا  ( فردا ي وتوصلي الدواسة إلت امم30العطنا )

القوف وال    واللرص والتعديدام الموجودف بمنظواة التعلـي  المـااعتي امـا تـ  التوصـ  إلـت 
امموعة اا الةدا   اجستراتيمية لمواجعة الق ـا ا التـت تواجـا التعلـي  المـااعت وفـت النعا ـة 

اا االاـدات اجسـتراتيمية لتنلطـ  اـ    ت  التوص  إلت وض  و  ة إستراتيمية ووض  امموعة
 الر  ة.
ً ثاني  : الدراسات األجنبية:ا
 :Kenneth P.Pisel((23) ,,2002( دراسة -2

وااسـي اـ   الدواسـة بعنـوا  سدواسـة تملطلـة للعاليـة إسـتخدام سمـوذو عمليـام التخطــي  
اليـة سمـوذو اجستراتيمت للتعلـي  عـا بعـد فـت التعلـي  المـااعتسي واـدفي الدواسـة إلـت تأكطـد فع

عمليام التخطي  اجستراتيمت للتعلي  عا بعد فت التعلي  المااعتي وقد قام البا ـع بيسـتط ع 
اا الخةراج التربو طا عا ضر ـق الليـام  ـث ث جـوالم نسـلو  دللـا  تمـي عـا  واج امموعة 

عةـــر اجسترســـيي امـــا اســـتخدم أســـلو  دواســـة المالـــا اـــا المـــنعد  ضر ـــق الةر ـــد اجلكتروســـت
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(  ةطـرا  فـت التعلـي  عـا 12وصلتي وضبقي الدواسة علت عطنة اا الخةراج التربو طا قوااعا )ال
( اـا الخةـراج التربـو طا علـت فعاليـة إسـتخدام التخطـي  11بعدي وتوصلي الدواسة إلـت تأكطـد )

اجستراتيمت فـت التعلـي  عـا بعـد والتوجيـا ب ـرووف تعمـي  التمربـةي امـا اكـد الخةـراج علـت أ  
  اجستراتيمت  سع  فت تطو ر التعلـي  عـا بعـد و سـع  فـت تطـو ر اقرواتـا واناامـاي التخطي

كمــا أ ةتــي النتــا د أ  التخطــي  اجســتراتيمت  ســاعد اخططــت التعلــي  المــااعت علــت اواجعــة 
 التمد ام التت تواجعا.

1- (Staley, Timothy G., 2002)(24:) 

ــوا  اــ   الدواســة اــو سالعوااــ  المرتبطــة بموا ســب التخطــي  اجســتراتيمت فــت واــا  عن
للتخطــــي سي  Ramanujam&Venkatraman دواســــة لنمــــوذو -كليــــام جااعــــة تكســــاس

وادفي الدواسة إلت التعرت علت المواسب التطةيليـة للتخطـي  اجسـتراتيمت واـد  جـدوتعا فـت 
ــق النمــوذجطا الســا ق اجشــاو  جاســب اجداوف وحعــداد الطــ   ــت إســتعدافعا تطةط ي باجضــافة إل

طعما علت ض   جااعة تكسـاس وعلـت القـا مطا علـت إداوف اـ   الكليـامي وتوصـلي الدواسـة إل
علــت جواســب التخطــي  اجســتراتيمت فــت اليــام جااعــة تكســاس إلــت وجــود تــأ طر لعااــ  اجداوف 

سمـو فعـ  جواسـب التخطـي  اجسـتراتيمتي امـا توصــلي الدواسـة لعـدم وجـود ع قـة  ـطا جواســب 
 وبطا إعداد الط   بوليام جااعة تكساس. التخطي  اجستراتيمت

 (:25)(Machado, Maria, 2005)دراسة  -3

كاســـي اــــ   الدواســــة بعنـــوا  سالتخطــــي  اجســــتراتيمت فـــت اسسســــام التعلــــي  العــــالت 
الةرتغاليـةسي وحسـتعدفي الدواســة تقـد   صــووف واق يـة عــا التخطـي  اجســتراتيمت فـت اسسســام 

إسـتخداي الدواسـة اجسـتباسا اـأداف لعـاي وتكوسـي عطنـة الدواسـة  التعلي  العالت الةرتغاليـةي وقـد
( عمطدا  لمسسسام التعلي  العالت العااـة والخاصـة فـت الةرتغـالي وحسـتعدفي اجسـتباسة 62اا )

ــاس اــد  تطةطــق ــد المشــو م  قي ــي  العــالت وتمدي التخطــي  اجســتراتيمت فــت اسسســام التعل
امموعة اا النتا د ت  فت ضو عا تمديد التوجعـام  المرتبطة بالتطةطقي وتوصلي الدواسة إلت

 المستقةلية للةرتغال فيما يتعلق بمعود التخطي  اجستراتيمت.
 (:26)(Taylor,James, 2006)دراسة  -4

ـــت  ـــة ف ـــادام المسسســـية واجداو  ـــوا  اـــ   الدواســـة فتستمســـطا اســـتو  اللي تمثـــ  عن
اتيمتسي واا  العدت الر يست للدواسة اسسسام التعلي  العالت اا   ل اد   التخطي  اجستر 
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فت اسسسام التعلي  العالت االداو  او تقد   تلوو اقتر  لتمسطا ا  اا الليادف المسسسية و 
اا   ل اد   التخطي  اجستراتيمتي وقد توصلي الدواسة فت ستا معا إلـت وجـود فـرو   ـطا 

عمـاي امـا أوضـمي النتـا د وجـود الطلمت الليادف المسسسية واجداوف  ر   التشـابا الكةطـر  طن
امموعــة اــا الظــروت تســاعد علــت  لـــق اللــراع والتوافــق  ــطا الملعــواطاي امــا توصـــلي 
الدواســة إلــت أف ــ  سمــاذو التخطــي  اجســتراتيمت التــت  موــا ا  تســع  فــت تمســطا اــ يا 

 الملعواطا.
 (:27)(Hayward, Fred , 2008)دراسة  -5

اجسـتراتيمت لمسسسـام التعلـي  العـالت فـت الـدول وااسي ا   الدواسة بعنوا  سالتخطـي  
الناايـــة  تمـــد ام ودووسسي تمثـــ  اـــدت الدواســــة فـــت دواســـة واقـــ  التخطـــي  اجســــتراتيمت 
لمسسسام التعلي  العالت فت الـدول الناايـةي وتمثلـي عطنـة الدواسـة فـت  ـ ث دول ساايـة اـت  

امموعـة اـا التمـد ام تواجـا  افغاسستا  ي واد شقري جنو  أفر لياي وأ عـرم الدواسـة وجـود
التخطي  اجستراتيمت فت ا   الدول وبالتالت قام البا ع  وض  امموعة اا الملـول لمواجعـة 
 ا   التمد ام بيعتباو التخطي  اجستراتيمت فت ا   الدول   عد  افاا   اسما  اا اج  التغططر.

 :200Garcia, Salvador -Del Barrio((28) ,9(دراسة  -2

  الدواسة بعنوا  سقيمـة تلـووام العمـ ج فـت الخطـة اجسـتراتيمية للمااعـةسي وااسي ا 
واا  ـ  قااـي الدواسـة  تملطـ  ج تياجـام العمـ ج سأ  انشـخاص المسـتلطديا اـا المااعـةسي 
واجســتلادف انعـــا فـــت عمليـــة التخطـــي  اجســـتراتيمتي وتوصـــلي الدواســـة إلـــت ا  تملطـــ  اـــ   

ــ ــاج اج تياجــام ووضــععا فــت اجعتب ــت  ن ــد التخطــي  اجســتراتيمت سيســاعد المااعــة عل او عن
أاــدافعا و ططعــا علــت أســاس اــا  متاجــا العمطــ  اــا المااعــةي باجضــافة لمســاعدف المااعــة 
 علت تشخيص الوض  الدا لت لعا اا   ل  ناج اللوفام اا سقا  التمطا وأوجا القلوو.
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 التعليق على الدراسات السابقة:
ج السا ق عددا  اا الدواسام السابقة سواجا  العربية او االجنةيةي عر  البا ع فت الما 

وقد تناولي اـ   الدواسـام التخطـي  اجسـتراتيمت اـا زوا ـا اتعـددف واختللـةي فمنعـا اـا إاـت  
ــ  دواســة ) ســا اختــاوي  ــة اث (ي 1001 وضــ  تلــوو اقتــر  للتخطــي  اجســتراتيمت بالمااع

(ي 1006  اجسـتراتيمت اثــ  دواسـة )أ مــد فر ــدي وانعـا اــا إاـت   وضــ  سـطناو واام للتخطــي
ــبع   ــت دواســة ع قــة التخطــي  اجســتراتيمت   ــبع  اآل ــر انعــا عل ــا ال ــت تراط باجضــافة إل

(ي دواســة 1020العوااــ  اثــ  اآلداج التعليمــت وسظــ  المعلواــام اجداو ــة ادواســة )  ــا و ــا ي 
(Taylor, 2006   ي اما إات  البع  اآل ر  دواسة التخطي) اجستراتيمت فت التعلي  عـا بعـد

(ي وعلــت اــ ا  موــا للبا ــع تمديــد أوجــا إتلــا  وح ــت ت اــ   Kenneth, 2002كدواســة )
 -الدواسام ا  البمع المالتي وا لك أوجا اجستلادف علت النمو التالت 

 والدراسات السابقة: البحث الحالىبين اإلتفاق أوالً: أوجه 

 وتتمث  فت اآلتت 
طع استخداي بع  الدواسام السابقة المنعد الوصـلت واـو سلـس اـنعد ي  البمعانعد  -2

 .البمع المالت

 إتلق البمع المالت ا  الدواسام السابقا فت امال البمع واو التخطي  اجستراتيمت. -1
إتلق البمع المالت ا  بع  الدواسام السابقة فت المر لة التعليميـة التـت تـ  تنـاول اـا  -3

 ر لة الماا ية.  لعا اوضوع البمع وات الم

ــاو أداف  -4 أدوام البمــعي  طــع يتلــق البمــع المــالت اــ  بعــ  الدواســام الســابقة فــت إ تي
 .البمع ي وات اجستباسا
 والدراسات السابقة: البحث الحالىثانياً: أوجه االختالف بين 

 وتتمث  فت 
اشــولة البمــعي  طــع يعــت  البمــع المــالت  دواســة بعــ  اشــو م التخطــي  اجســتراتيمت  -2

 ااعة جنو  الواد ي وا ا اال  تتناولا أيا اا الدواسام السابقة.بم

 اوا  البمعي واو جااعة جنو  الواد .  -1

 .االادات التت  سعت البمع إلت تمليقعا -3

انعد البمعي  طع إ تل  البمع المالت اـ  بعـ  الدواسـام السـابقا فـت إ تيـاو اـنعد  -4
 البمع.
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عــ  الدواســام الســابقة فــت إ تيــاو اداف أدوام البمــع ي فقــد إ تلــ  البمــع المــالت اــ  ب -5
 البمع.

 عطنة البمعي  طع إ تل  البمع المالت ا  الدواسام السابقة فت ضةيعة عطنة البمع. -6
 :البحث الحالىثالثاً: أوجه االستفادة من الدراسات السابقة فى 

 تتمث  أوجا االستلادف فت 
 .البمع المالتصيا ة اشولة  -2
 .البمع ساعدم البا ع فت ا تياو انعد -1

 .البمعساعدم البا ع فت صيا ة تسا الم  -3

 .اساعدف البا ع فت إ تياو عطنة البمع -4

 .اعاوسة البا ع فت تمديد انعد وأدوام البمع -5
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 أوالً: مفهوم التخطيط اإلستراتيجى، وأسسه وخصائصه :
 جى:مفهوم التخطيط اإلستراتي -1

 للتخطي  اجستراتيمت العديد اا الملاهي ي  موا تناول بع عا علت النمو التالت 
 قلـد بـالتخطي  اجسـتراتيمت العمليـة اجداو ـة التـت يـت  فطعـا تمديـد انولو ـام ووضـ  
اجستراتيميام وتكو ا الةرااد ووس  السياسام التـت تمـدد سـطر عمـ  المسسسـة فـت الملـول 

والماد ـة لتمقطـق أاـدافعا و تطلـب اـ ا النـوع أالبشـر ة  ا  المختللة سـواج علت وحستخدام المواود
 .(29) اا التخطي  اعلواام  اصة بالةطئة اا  اوو المسسسة

يت ل اا التعر   السا ق أ  التخطي  اجستراتيمت عملية تعت   وض  الةـرااد ووسـ  
افعاي بمطـع يـت  اـ  السياسام التت تسطر علطعا المسسسة فـت المسـتقة  اـا أجـ  تمقطـق أاـد

 ااد ا أو بشر ا. ا  ذلك فت ضوج اا تمتلكا المسسسة اا إاواسام سواج
 يامكما   عـرت التخطـي  اجسـتراتيمت علـت أسـا اـنعد سظـاات  ستشـرت  فـا  المسـتقةل

التربو ـــة والممتملـــة والممونـــةي و ســـتعد لمواجعتعـــا  تشـــخيص اجاواســـام المتا ـــة والمتوقعـــة 
  (30)الةديلة وحتخاذ قراوام عق سية بشأ  تنلط اا واتابعة ا ا التنلط وتلمي  اجستراتيميام 

 شطر ا ا الملعوم إلت أ  التخطي  اجستراتيمت انعد دينـاايوت وأسـلو  علمـت  مـر  
وفقا  لمنطق وتلكطر انظ  تموما القـواسطا العلميـةي واـت ابـاد ج اـد   الـنظ ي و تمـا  بلـر  
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 طع  مدد فتـرف زانيـة اقةلـة يـت  فطعـا تمقطـق أادافـاي امـا إلت المستقة  فت صوو  المتعددفي 
يرسـمعا التـت يتما إلت وصد اجاواسام التربو ة المتا ة والمموا إستخدااعا فـت تنلطـ  الخطـ  

ــدا   أو  ــت  مونــا وضــ  امموعــة اــا الة ــام والمعلواــام  ت ــ  الةياس ــ  و لســر ا و ممــ  و مل
اتيمية وحجرا ية وتنلط  ة توضـ  أاـام اتخـ   الخياوام الواضمة والممونة فت صيغة  ط  إستر 

ااا ااــا وعطوبعــا جتخــاذ القــراو المناســبي امــا أ  اــ ا الملعــوم  لــ  اللكــر اــ   يــا   امالقــراو 
لتنلطـ  الخطـ  المنتقـا  إضـافة إلـت أسـا  قـوم علـت توجـا د مقراضـت بالعم  عا ضر ق اتابعتـا 

ـــت دعوتـــا لكـــ  أع ـــاج المسسســـة التربو ـــة للمشـــاو  ـــة يتمثـــ  ف ـــة التخطـــي  بواف اة فـــت عملي
 .(31ارا لا

و عــرت اعمــ  الــطلمام العلــوم اجداو ــة التخطــي  اجســتراتيمت بأســا سالتخطــي  الــ   
  ما وض  امموعة اا الةدا   لتمقطق امموعة اا انادات التت يت  إ تياواا ا  تي

 .(32) الليام  دواسة انعميا للمقاوسة والتقطي  
ـــ  الســـا  ـــة التخطـــي  اجســـتراتيمت تعـــت   وضـــ  يت ـــل اـــا  ـــ ل التعر  ق ا  عملي

امموعة اا الخط  الةديلة التت تسد  جميععا إلت تمقطق أادات المسسسة و ت  اج تياو اـا 
 طنعا وفق اا يتناسب انعا ا  الظروت والمستمدام وب لك ت ـما المسسسـة تمقطـق أاـدافعا 

  جــودف  داج اــ   الخطــ  اعمــا تغطــرم الظــروت وان ــداث دا ــ  أو  ــاوو المسسســةي ول ــما
 يعت  التخطي  اجستراتيمت بالتقو   المستمر لعا.

وانا  تعر   أ ر للتخطي  اجستراتيمتي  طع   عرت علت أسا ذلك النوع اـا التخطـي  
ــت تطةيقاتــا وجــود العديــد اــا اج تمــاالم المختللــة للــووف المســتقة  )عــدف  ــ   يتطلــب ف ال

 اموال ــغو  المــس رف فــت القــراوي وتــاود صــاس  السياســ ســطناو واام للمســتقة ( تلســر العوااــ 
 .(33) بالمعلواام التت تساعد  فت تمديد أادافا المستقةلية

 ظعر اا التعر   السا ق أ  التخطي  اجستراتيمت يساـد علـت اجسـقاضام المسـتقةلية 
طــة وتو يلعــا لتمديــد ســطناو واام المســتقة ي امــا يراــا علــت توضــيل وتمديــد المخــاضر المرتب

بوــ  ســطناو و اــا اــ   الســطناو واامي باجضــافة إلــت تراطــا  علــت جمــ  أكةــر قــدو اموــا اــا 
 المعلواام الدقيقة وتاو د صاس  القراو  عا.

يت ل اا التعر لام السابقة أ  التخطي  اجستراتيمت اـا أاـ  أسـالطب التخطـي  نسـا 
ق أاـدات المسسسـةي فمـا  متلك أكثر اا أدا  ت ما سما  وفعاليـة الخطـ  الموضـوعة لتمقطـ
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إاتمااـا ي إاتمااا  تمديـد إاواسـام المسسسـة لتو يلعـا فـت تمقطـق أاـدافعاي دوام طا ا   ان
ت ــما تمقطــق أاــدات المسسســة اعمــا تغطــرم الظــروت  أ  ــا   وضــ  ســطناو واام للمســتقة 

لةـدا   ي إضـافة إلـت ذلـك فـي  التخطـي  اجسـتراتيمت يعـت   وضـ  اوان داث انسية والمستقةلية
المختللة لتمقطق االادات وب لك فعو أسلو  ار   سمل  تغططر الخط  وفق المستمدام التت 

 قد تواجععا المسسسة.
   أسس التخطيط اإلستراتيجى: -2

انــا  العديـــد اــا انســـس التــت  شـــطر إلطعــا البـــا ثطا والتــت  عتمـــد علطعــا التخطـــي  
ت  عتمـد علـت الملـادو المطلوبـة لتمديـد اجستراتيمتي فمنع  اا يـر  أ  التخطـي  اجسـتراتيم

الةرااد التت تطل   عـا المسسسـة التـت تا ـ   عـ ا انسـلو ي فانسـاس انول اـو التأكطـد علـت 
ااســي علــت اســتو   ا  انجــااج المعمــا لتمقطــق اناــدات اــ  اواكةتعــا للمتغطــرام الةطئيــة ســواج

مــاد علــت أاــدات بعطــدف ال  موــا المنطقــة أو الدولــة أو العــال ي انســاس الثــاست اــو عــدم اجعت
تمليقعاي انساس الثالع او عدم اج را  فت دوا ـر اغلقـة اـا الخيـاالمي انسـاس الرابـ  اـو 
الممافظــة علــت اــا تمتلــك اــا اعلواــام وحاواســام لتمقطــق اناــداتي وانســاس الخــااس اــو 

 .(34) العم  علت إتخاذ الظروت الم  مة للتكي  ا  التغطرام الطاو ة
  (35)أ د البا ثطا امموعة أ ر  اا أسس التخطي  اجستراتيمت تتمث  فت و  ي 

  .المبادأف واجعتماد علت السياسام لما او اقرو التخطي  لا 

  .اجعتماد علت ضب  اجداوف 

  .تمديد اعايطر اج تياجام المملية المطلوبة 

  المتساوعة التمو  فت  ليام الكش  عا الممددام فت ضوج المتغطرام. 

  .تمديد فر ق العم  لتنلط  الخط  المرسواة 

  . اجعتماد علت سظ  المشاواة وتقسي  المعام لسطر العم 

   جااسرعة اجستمابة للتغطرام واواكةتعا وتعدي  الخط  المرسواة فت ضو. 

  .الوعت ل ب  وتقطي  اجاواسام والماجة إلطعا 

   دف للمسسسة وجعام التمو  .الةياسام الممد قواعدإداوف العم  فت ضوج المعلواام و 

  (36)ف    عا انسس السابقة في  التخطي  اجستراتيمت يرتكا علت
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  .التلكطر المستقةلت 

  .توافر قاعدف  ياسام  ول النظام المراد التخطي  لا 

  .اجستناد إلت الوض  الرااا والموق  السا ق لا 

  .ان   فت اجعتباو التطووام المتوق   دو عا 

  علت عنلر المودف فت اآلداج. اجستناد 

  .وجود قيادف فعالة 

  .وجود فر ق عم  و ةراج لليا ة اجستراتيميام 

  . توفطر الدع  الماد  لتمو   الخط 

  . اشاواة انع اج المعتمطا بالتخطي 

اا انسس السا ق عرضعاي تت ل أامية التخطـي  اجسـتراتيمت بلـلتا أسـلوبا  امطـاا  
و يةنــت علــت العديــد اــا انســس التــت تكلــ  للمسسســة النمــا  فــت اــا أســالطب التخطــي ي فعــ

تمقطق أادافعاي فعو اسسس علت أاـدات المسسسـةي وعلـت إاواساتعـا الواق يـة باجضـافة إلـت 
 رصا علت  ناج قواعد للةياسام والمعلواام  ـول المسسسـة اـ  اجسـتلادف اـا اافـة الخةـرام 

ت علـت أسـلو  التخطــي  اجسـتراتيمت   ططــا  الموجـودف  عـاي اــ  ذلـك  معـ  الخطــ  التـت تةنــ
 واق ية قا لة للتنلط  جوتباضعا  واق  المسسسة.

 خصائص التخطيط اإلستراتيجى: -2

  (37)يتل  التخطي  اجستراتيمت بالخلا ص االتية 
 . شم  أسلو  التلكطر اجستراتيمت للتعاا  ا  المستقة  

 .يراا علت اجتما  المستقةلت 

 القراوام المالية فت ضوج اا  موا أ  يترتب علطعا فت المستقة .  ساعد علت إتخاذ 

 .يعت  بي تماالم المماالم المستقةلية للمسسسة 

 .قدم سظااا  اتكاا   جتخاذ القراو  

 .ساعد علت تطو ر اآلداج  

 .قدم  لوال  للمشو م التت تواجا المسسسة  

 .يتعاا  بلووف فعالة ا  التغطرام المتساوعة 
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 العم  المماعت لسطر العم . يساد علت 

ي  ظ اا الخلا ص السابقة أ  التخطي  اجستراتيمت يراا علت المستقة ي وا ا أا  
اـا  مطـا اـ ا انسـلو  اـا أسـالطب التخطـي ي ولكـا تراطـا  علـت المسـتقة  ينطلـق دا مـا  اـا 

 البـا  تـنمل الواق  المالتي واا    فالقراوام التت تةنـت علـت اـ ا الـنم  اـا أسمـا  التخطـي  
 فت التعاا  ا  التغطرام الممتم   دو عا فت المستقة .

كما  شطر بع  البا ثطا إلت امموعة أ ر  اا  لا ص التخطي  اجسـتراتيمت انعـا 
(38)  
   ةنــت اـا   لــا القـدوف علــت التغططــر المروسـةي فــالتخطي  اجسـتراتيمت  عطــت الخطـ  التــت ت

 تمدث فت المستقة .قد وفق الظروت التت 

   القـــدوف علـــت إســـتغ ل الماا ـــا التنافســـية التـــت تتمتـــ   عـــا المسسســـة لمواجعـــة المشـــاك
 والتعديدام التت تواجععا.

 .القدوف علت التنةس بالتعديدام التت قد تواجا المسسسة 

إضافة إلت الخلا ص السـابقة  توجـد امموعـة أ ـر  اـا الخلـا ص التـت يتسـ   عـا 
  (39)التخطي  اجستراتيمت انعا 

 ــدي        ســت ند إلــت و  ــة للمسسســةي ووســالة أو اعمــا تعمــ  علــت تنلطــ اا علــت المــد  البعط
 وتمقطق اا ت عا اا اواصلام المستقة .

   يو ـ  أســلو  المســل للةطئــة الماضــنة للــرز امموعــة العوااــ  الماكمــة فطعــاي وتــوفطر اــ
 وافر اا المعلواام.

  سماز الراقت واآلداج المتمطا.يساد  اصية اجاتياز و سعت إلت تمليقا اا   ل اج 

 .عتمد اجستمراو ة والمروسة انعما  يلتام با  

  ينشـــد البســـاضة والوضـــو  فـــت  طـــر إ ـــ ل أو تســـطيلي علـــت الـــر   امـــا  وتنـــ  الةطئـــة
 الماضنة اا تعقطد وتأ طرام اتناق ة وات اوبة.

 ق عرضــعا  اــد  تنوععــا واــا  ــ  فعــت تعطــت التخطــي  االســيت ــل اــا الخلــا ص 
علت التعاا  ا  المستقة  اـا  ـ ل وضـ  القدوف  اأسلو  اا أسالطب التخطي  ستراتيمت اج
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امموعــة اــا الخطــ  المرســة التــت تســتلطد اــا ااا ــا وقــدوام المسسســام وت ــ  فــت إعتباواــا 
 التعديدام التت قد تواجا تلك المسسسام فت المستقة .

 أهمية التخطيط اإلستراتيجى للجامعة:ثانياً: 

  (40)ديد اا المواسب التت ت ظعر أامية التخطي  اجستراتيمت للمااعة انعاتوجد الع
 . تشمي  القادف انكاد مطا عت وض  و  ة اشتراة للمستقة 

 .وض  امموعة اا المقاييس الممددف التت تساعد علت تمقطق النما  بيستمراو 

 .تمقطق التكي  للمااعة ا  العال  المتغطر بشو  أكةر 

 واس  النطا  علت المستو  اجستراتيمت. يدا  لتلكطر    عد أسلوبا  جد 

  (41)التخطي  اجستراتيمت بالنسبة للمااعة فتأامية كما تظعر 
   التراطا علت اعلواام انضـرات المـس رف والمتـأ رف بمماوسـام المسسسـة الماا يـة اـ  ان ـ

ــك بقلــد تمســط ــة التخطــي ي وذل ــاتع  اأســاس لعملي ــاو  اجــاتع  واتطلب ا اــ   فــت اجعتب
ااسـي اتطلبـام بشـر ة أو  قافيـة أو اج نـطا  ا  المماوسامي وتلةيـة اتطلبـام الممتمـ  سـواج

 اعا .

 زاا نف   النتـا د وذلـك اـا  ـ ل الدواسـة سماالتراطا علت فاعلية المماوسام التعليمية وح
عـاي والخاوجيةي واماولة ت ططق اللمـوف  ـطا واقععـا والمتوقـ  انالمستمرف لةطئتعا الدا لية 

 والتأكطد علت تمقطق وسالتعا وأادافعا اجستراتيمية.

  ــاف التنافســية بالنســبة لغطراــا اــا ــ    مقــق لعــا المط ــت اســتقةلعا المنشــود وال ــد عل التأكط
 المسسسامي انار ال   يسد  إلت ز ادف اجقبال علطعا واجستلادف الممتم ية انعا.

ــد وصــيا ة الق ــا ا الموار  كمــا تكمــا ــا فــت تمدي ــةي واجتمااــام اجســتراتيمية أامطت  
للمسسسة الماا ية لتكو  انساس والمنطلق فت توجيا عملياتعا وو ا لعا اجداو ـة وفـت وفـ  
اســتو  الــوعت بــالتغططر المــادث فــت  طئتعــا الخاوجيــةي و ســعت إلــت تنميــة ضر قــة فر ــدف فــت 

 ـة أاااعـاي و ساـد التلكطر تأ   فت المسبا  وسالة المسسسة وقـدواتعا الخاصـة واللـرص المتا
ــطا علــت أاميــة الوقــي والتكااــ  الرأســت  ــطا اختلــ  اســتو ام المسسســة  والتكااــ  انفقــت  

 .(42)اختل  الو ا   التت تسديعا 
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ظعر أامية التخطي  اجستراتيمت للمااعـةي تت ـل السا ق عرضعا والتت ت  اا المواسب 
عـة علـت تخطـت و ـ  العديـد اد  قدوف ا ا انسـلو  اـا أسـالطب التخطـي  فـت اسـاعدف الماا

اــا اشــو م التعلــي  المــااعت والتــت فشــ  التخطــي  التقلطــد  فــت  لعــاي وذلــك سظــرا  جعتمــاد 
ــة  عــدت وصــد جواســب  ــ  الةطئــة الدا ليــة للمسسســة الماا ي التخطــي  اجســتراتيمت علــت تملط

ةطئــة ال ـ   فطعــا واجسـتلادف اــا جواسـب القــوف لعـ و جواســب ال ـ  ي إضــافة إلـت تملطــ  ال
الخاوجية لعا  عدت التعرت علت اللـرص المتا ـة فطعـا واجسـتلادف انعـا فـت تقلطـ  التعديـدام 

 المس رف.
 ثالثاً: مراحل التخطيط اإلستراتيجى فى الجامعة:

س أسا قة  الةدج فت إستخدام  طـوام التخطـي  اجسـتراتيمتي  مـب Drukerكر ساير  دو 
  المسسسـة الماا يـة؟ واـاذا سـيوو؟ واـاذا  مـب أ  علطنا اججابة علت انسئلة اآلتية  ااعمـ

 وو ؟ واا الغر  الـ   سـتخداا الخطـة اجسـتراتيمية؟ وايـ  ستسـاعد الخطـة اجسـتراتيمية 
اــ   المسسســة؟ واــ  ستلــبل الخطــة اجســتراتيمية أف ــ  اــا الخطــة المســتخداة  اليــا  فــت 

ــة بالمسسســة اســتعدف جســتخدام ال ــادف المالي ــا المسسســة؟ واــ  اللي تخطــي  اجســتراتيمت؟ وا
تكللة ا ا التخطي  اا  طع الوقي والمعد البشر ؟ واا ال    مب أ   وـو  ضـما أع ـاج 
فر ق التخطي ؟ وا  ا  ع و لد ا  ةر  فت امال التخطي ؟ واـ  سلكـر فيمـا  مـب عملـا فـت 
لـت ا ا التخطي ؟ وا  سر ب فت صن  قراوام ارتبطة بمستقة  المسسسـة؟ واـ  لـدينا القـدوف ع

إســتخدام اـــ ا التخطـــي ؟ واـــا المعوقـــام التـــت تمـــد اـــا قـــدوتنا تمـــا  التخطـــي  اجســـتراتيمت 
 .(43)للمسسسة 

يت ل اا انسئلة المثاوف عالية ضرووف أ   وو  لد  المسئولطا عا التعلي  المـااعت 
ف و  ة استقةلية عا ا ا التخطي ي  طع أسعا تتناول تملط  واق  ا ا التعلي  لةيا  جواسب القو 
ــــك للــــيا ة الخطــــة  ــــاي والمتغطــــرام الممتمــــ   ــــدو عا اســــتقة  ي وذل وجواســــب ال ــــ   في
اجستراتيمية التت تعالد ا   المواسب وتراعت ا   المتغطـرامي وتعمـ  فـت النعا ـة علـت تطـو ر 
اــ ا النــوع اــا التعلــي  باللــووف التــت تمقــق االاــدات اجســتراتيمية المرجــوف انــاي وفيمــا يلــت 

    التت  مر  عا التخطي  اجستراتيمت فت المااعة علت النمو التالت  موا عر  المرا
 :المرحلةاألولى: التحليل البيئى للمؤسسة الجامعية 
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لما ااسي الةطئة اتمثلة بعدف اتغطرام تمي  بالمسسسـة الماا يـةي والتـت ال  ـد أ  تـس ر 
لمسسسـة اـت ان ـر  المسسسة الماا ية فطعا اا   ل اا تقداا لعا اا قو  بشر ةي وا   ا

تتأ ر  تلك المتغطـرام اـا  ـ ل اعرفـة ود فعـ  الممتمـ  بقطاعاتـا واسسسـاتا المختللـة تمـا  
ــ    قلــد بــا  ــ  الةطئــت لعــ   المسسســة وال ــو  اــا ال ــروو  إجــراج التملط اــ   القــو ي  و
ـــت  ـــة ف ـــدام امتمل ـــة فرصـــا  وتعدي إســـتم ج المســـتقة  لملـــر اـــا  شـــو  للمسسســـة الماا ي

وذلك ج تيـاو اجسـتراتيمية والمسـاو اللـ ا  يسانـا  إسـتثماو اللـرص والمما ـة اـا المستقة ي 
 .(44)ا   التعديدام

و  عد التملط  الةطئـت للمسسسـة الماا يـة ضـرووف أساسـية للتخطـي  اجسـتراتيمت بشـو   
عـامي فعـو  شــم  وصـدا  وتقطيمــا  جتمااـام المسـتلطديا اــا ستـاو اــ   المسسسـةي فــالمتغطرام 

ة تتناات بسرعة ديناايويةي واـا اـو ان  فرصـة قـد يـاول  ـدا ي واـا اـا  سقطـة أو سقـا  الةطئي
قوف قد يتمول إلت سقا  ض   وبالعوسي و موا أ  يـسد  اـ ا التملطـ  إلـت تغططـر فـت وسـالة 
ــا  ــد يــسد  إلــت تعا  المسسســة أو أ ــد أاــدافعا أو بعــ  أسشــطتعاي أو فــت إســتراتيمياتعاي وق

 .(45) ة للمسسسة واجبقاج علت سلس وسالتعا اما اتاجستراتيمية القا م
 ويشمل التحليل البيئى للمؤسسة ما يلى:

 تحليل البيئة الداخلية: -2

وتتكو  الةطئة الدا لية للمسسسة الماا يـة اـا امموعـة اـا المتغطـرام تشـو  الممـي  
ــق أاــدافعا واــا  ــطا اــ   المتغطــرام   اســتو  الكلــاجف ا ــ   يــت  فــت إضــاو  تمقط لمعنيــة ال

للمسئولطا عا التخطي  فت المسسسة الماا يةي اـد  تـوافر سظـ  إداو ـة فعالـة فـت المسسسـة 
الماا يــةي باجضـــافة إلـــت اــد  تـــوافر  قافـــة  ر ــة وفعالـــة تســـع  فــت تمســـطا وتطـــو ر  داج 

 .(46)العاالطا دا   المااعة 
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 تحليل البيئة الخارجية: -1

لمااعت اا امموعتطا اا المتغطـرام الةطئيـةي تتكو  الةطئة الخاوجية لمسسسة التعلي  ا
 طلــق علــت انولــت المتغطــرام الةطئيــة العااــةي واــت تشــم  المتغطــرام اججتماعيــة والسياســية 
واالقتلاد ة والدولية و طرااي أاا الممموعة الثاسية اا اـ   المتغطـرام فعـت المتغطـرام الةطئيـة 

م الماا يـة ان ـر  المنافسـة فـت السـو ي الخاصة والتت تشم  التغطـرام المرتبطـة بالمسسسـا
والمسسسام والقطاعام المختللة المستلطدف اا ا   المسسسةي وأا  اـا  مطـا اتغطـرام الةطئـة 
العااـة أسعـا ذام تــأ طر اباشـر علـت إســتراتيميام المسسسـة الماا يـةي أاــا الثاسيـة فعـت تــس ر 

 .(47)علت العمليام التشغطلية للمسسسة 
أ  اللكرف انساسية اا ا ا التملط  تكمـا فـت اعرفـة وتمديـد  Charblinو ر  ااوبلا 

اللــرص والتعديــدام التــت تشــو  الممــي  الــ   توجــد فيــا المسسســة الماا يــة ب  يــة  تمســطا 
 دا عاي وا ا يتطلب اا المسسسة الليام بمم  المعلواام التت اا   لعا يـت  تمديـد اللـرص 

 .(48)إستخدااعا فت صيا ة اجستراتيمية والتعديدامي وتقطي  المعلواام اا أج  
 :(49)وللتحليل البيئى مجموعة من األساليب منها 

  Trend Extrapolation Forecastingأسلوب التنبوء اإلسقاطى:  -أ

 قوم ا   انسلو  علت أساس تمديد العناصـر انساسـية الماليـة فـت الممتمـ  و وـو  
ناصـــري و عتمـــد انســـلو  اجســـقاضت فـــت تمديـــد تلـــوو المســـتقة  بيعتبـــاو  إاتـــدادا  لعـــ   الع

إتمااــام المســتقة  اياتــداد للماضــت علــت دواســة المتغطــرام التــت تــرتب  بع قــام اــ  الواقــ  
المالت المراد التنةس بمستقةلاي وقد إت ل أ  اعظ  التقديرام أو التنةسام التت  نطي علت اـ ا 

 با  انتية انسلو  باجم باللش  فت تلو ر المستقة  ستيمة انس
 .قلوو المعلواام اج لا ية المتا ة التت تمدد التغطر فت الماضتي فت الدول النااية 

  إ  عملية اجسقا  تعوس فت واق  انار إتمااام التغطر لما او قـا   باللعـ ي ال اـا ينبغـت
 ا   وو .

 ت التـت إ  التغطر فت اثطر اا ان يـا   وـو  جـ و ا  وسما ـا فـت  ـاالم التـواز  االجتمـاع
تتعر  لعا شعو  العال  الثالعي اما يسد  إلـت صـعوبة إسـقا  إتمااـام التطـوو المـادث 

 فت الماضت والتنةس بلووف استقةلية علت أساس اا إتمااام ا ا الماضت.
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 Senariosأسلوب السيناريوهات:  -ب

   ستخدم ا ا انسلو  بغر  التراطا علت بع  ان داث المعمة والممتم   دو عا فـت
المستقة ي واا   ل ا ا انسلو  في  الليام بالتنةس يت  فت    عدد اـا الظـروت الممتملـة 

 والةديلة وتوق  اا سيمدث إذا وجد ا   رت اا ا   الظروت.
  Simulationأسلوب المحاكاة:  -ج

 قوم ا ا انسلو  علت أساس وض  سموذو إفتراضت للمستقة ي   عتمد عليا فـت وضـ  
طئــة ان ــداثي ليوــو  المســتقة  صــووف اما لــة لعــ   النمــوذو أو قر ــب الشــبا إســتراتيمية لتع

اناي و  عد اـ ا النمـوذو فـت ضـوج دواسـة الواقـ  ودواسـة إ تمـاالم التغطـر المسـتقةلت إسـتنادا  
 إلت المتغطرام المختللة التت تس ر فت المستقة .

 Delfiأسلوب دلفاى فى التنبؤ:  -د

ــوم اللكــرف فــت اــ ا انســلو  علــت أ ــ  تلــووام امموعــة اــا الخةــراج فــت امــال  تق
التخلص أو التخللام القر بة اا المتغطرام التت ينتظر أ  تمدث فت المسـتقة  اـا واقـ  
 ةراتع  وو اا ي وت مم  ا   التلووام وتلن  و ـت  تمديـد أوجـا إتلـا  وح ـت ت اـسالج فـت 

اوقـ  أو وأ  اـ  وا ـد اـنع  تمـا   وا ع  ي    ترس  النتا د ارف  اسيـة إلـت الخةـراج لتوضـيل 
وأ  اآل ر اي     طلب اا ا   ةطر ارف  اسية إ ـداج الـرأ  فـت ضـوج اـا ا ـي  اـا علـ  بـ واج 
الاا جي وتمتد ا   العملية عدد اا المـوالم  تـت يـت  الوصـول إلـت امموعـة اـا التلـووام 

يـا اججمـاع أو شـبا التت يتلق علطعا جمي  أو أ لب الخةراج فيوـو  اـ ا الـرأ  الـ   وصـ  إل
 اججماع أقر  صووف للمليقة التت  موا أ  تمدث فت المستقة .

ــــت بيعتباواــــا أ ــــد  ارا ــــ  التخطــــي   ــــ  الةطئ ــــة التملط يت ــــل امــــا ســــةق أ  ار ل
اجســتراتيمتي تعتةــر اــا ااــ  ارا ــ  اــ ا التخطــي ي نسعــا تعطــت للمســئولطا عــا التخطــي  

معـــال  عــا سقــا  القــوف وال ــ   التــت تواجـــا اجســتراتيمت دا ــ  المااعــة صــووف واضــمة ال
المسسسة الماا يةي اما تعطت لعـ  صـووف واضـما أ  ـا  عـا اللـرص والتعديـدام التـت تمـي  
بالمسسسة الماا يةي واا    في  تمديد ا   النقـا   سـع  فـت ز ـادف إ تمـاالم سمـا  الخطـة 

ا ـ  التخطـي   تعـدد انسـالطب اجستراتيمية للمااعةي واما ي ا د اا أامية ا   المر لة اا ار 
التـت  عتمــد علطعــا اـ ا التملطــ  والتــت تموــا المخططـطا اــا إســتخدام أكثـر اــا اســلو  انعــا 
لما ـد اــا الدقــة فـت تمديــد سقــا  القـوف وال ــ   دا ــ  المسسسـة الماا يــةي وتمديــد اللــرص 

 والتعديدام التت تواجععا فت الةطئة الخاوجية . 
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 ة الجامعة ورؤيتها:: تحديد رسالالثانيهالمرحلة

بأسعا الخلا ص التت تمطا المسسسـة عـا  طراـا اـا سالمااعةس ت َعرت وسالة المسسسة 
اـا المااعـة ي وتمـدد اـا تقداـا للمااعـةالمسسسام المما لةي فعت تعوـس الللسـلة انساسـية 

المسسسـة اخرجام للسو  ال   تتعاا  اعاي اما أسعا تعم  علت تمديد الماجـام التـت تعمـ  
ي المااعـةت تمثـ  سـةب تواجـد عـأاـا الر  ـة في ت إشباععا اا   ل النشـا  الـ   تقـوم بـاعل

 .(50) الوصول إلطعاالمااعة كما أسعا تمث  المالة التت تبغت 
ــا  ــاد و يســية  مــب التراطــا علطع ــة أبع ــا      ــة المااعــةي ان ــد وســالة وو   وقةــ  تمدي

  (51)وات
 انادات التت تسعت المااعة لتمليقعا. -2
 التت تمطااا عا  طراا اا المسسسام. الماا ية العمليام التت تقوم  عا المسسسة -1
 المواود/ المد  م. -3

 شــطر بعــ  البــا ثطا إلــت امموعــة اــا الشــرو   مــب توافراــا عنــد صــيا ة وســالة و 
  (52)وات سالمااعةس المسسسة  وو  ة

ـــدوام واجاو -أ ـــت المســـبا  الق ـــة تأ ـــ  ف ـــو  الرســـالة واق ي ـــق المرتبطـــة أ  تك ـــام والعوا  اس
 بالملادو الماد ة والبشر ة للمسسسة.

 عدم تناق  المطالب التت تلرضعا الرسالة علت المااعة. - 

 أ  تنظر الرسالة للمااعة علت أسعا و دف اتكاالة. -و

 أ  تكو  قا لة لللمص الدوو  والتمديد المستمر. -د

لعـا اطنوستعـا الخاصـة  يـا عط  ا تـطال مـااما سةق يت ل أ  وسالة وو  ة المااعـة ا
 مـا عا والتت تمطااا عـا  طراـا اـا المسسسـام ان ـر ي واـا  ـ  فر  ـة ووسـالة اـ  جااعـة ا

المطـاف التنافسـية للمااعـةي وح ـت ت   عطيا مطااا عا  طراا اا المااعام اال ر ي و ال تطا  
تسـعت إلـت تمليقعـاي  ـر   ـأتت اـا إ ـت ت اناـدات التـت أالرسالة والر  ة اـا جااعـة إلـت 

تلك االادات التت ترتب  بشو  اباشـر بالةطئـة الخاوجيـة المتواجـدف  عـا المااعـةي إذا  فالرسـالة 
 والر  ة  مب أ   ووسا ارتبطتطا بالةطئة الخاوجية للمااعة وبالمتغطرام الممتم ية.

 تحديد األهداف اإلستراتيجية: :الثالثهالمرحلة
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اجداو ــة ترجمــة وســالة المااعــة وســة  تمليقعــا إلــت  قلــد  عــ   الخطــوف اــا النا يــة 
ــق  ــا د التــت تتمق ــة تموــا اــا قيــاس النت ــدف المــد  وذام ضةيعــة امي أاــدات إســتراتيمية بعط

وا   انادات بطةيعتعا تمدد توجعام المسسسة الماا يةي وتعوس اـد  قـدوتعا علـت  ي(53)
كـو  واق يـة و موـا توضـيمعا عـام  شـتر  فـت اـ   اناـدات أ  ت التعاا  ا   طئتعـاي وبشـو   

لك  اا يعما اناري و موا إستخدااعا لتمديد القدوام وانسشطة أ ناج عملية تخطي  التطـو ر 
ــت النتيمــة المســتعدفة  ــا عل ــقي وأ  ترا ــة الةلــوق أو التمق ــة امون ــةي وأ  تكــو  عملي بالمااع

(54). 
ــة أاــدافا  إ ــا للمسسســة الماا ي ســتراتيمية تعطــتج واــا الطةيعــت أ  تلــم  اجداوف العلي

لعــ   المسسســة البقــاج والنمــوي وتت ــما فــت انجــ  الطو ــ  أاــدافا  و يفيــة للمسسســة تنةثــق 
ــام  ــت ضــوج اتطلب ــت  تلــميمعا وتطو راــا ف ــوق اــ   اناــدات بمطــع ي عنعــا إســتراتيميام لةل
المنافســة وفــت ضــوج جواســب القــوف وال ــ   فــت امــاالم اآلداج المختللــة لعــ   المسسســة ي 

 .(55) ورامللنمو وأ ر  لوست ا  ا إضافة أادات اتعلقة  دووف  ياتعا أ  أادافف    ع
وتت ما انادات اجستراتيمية لمسسسة التعلي  المااعت تمديد االادات الخاصـة التـت 
ســطت  إتباععــا فــت تنلطــ  الخطــة اــا  طــع إ تيــاو اجســتراتيميةي وتقســيمعا إلــت اعــام امــددف 

اتيمية ووضـ  جـدول زانـت لعمليـة التنلطـ ي وتخلـيص الموازسـة  ستوجب إسمازاا تنلط  اجسـتر 
 .(56)فالبشر ة والماد ة ال زاة لتنلط   طوام العم  الممدد

كما تت ما عملية صيا ة ا   اناـدات تملطـ  الع قـام  طنعـاي بمطـع يتمنـب اللر ـق 
اةطـرف بـأ     ياع بسةب وجود قا مـة اةطـرف انعـاي وأ  ال  وـو  فـت  طـرفالاجستراتيمت اشولة 

  (57) انعا ينتعت والع قام  طا ا   انادات ات
 الع قام اجعتياد ةي بمعنت أ   عتمد تمقطق أ  ادت علت تمقطق ادت   ر. -2
ــطا اــدت  و  ــري  -1 ــةي أ  وجــود تكااــ    ــا اــا  ــ ل اــ ا التكااــ  الع قــام التكاالي و مو

 تلني  انادات.
مقطـق اـدفا  امـددا  اتعاوضـا  فـت    وا ـدي  طـع الع قام المتلاوعةي أ  ال  موـا ت -3

ال موا تمقطق ادت النمو والتوسـ  فـت التعلـي  المـااعتي والتوسـ  فـت أعـداد المقةـولطا 
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أ  عدم الماجة إلت انعداد المتاايدف اا الخـرجطا لعـدم ) ا  ادت اجستقراو فت السو  
 .(سا ية أ ر   اجة الممتم  إلطع  اا سا يةي وعدم ز ادف عدد العاضلطا اا 

عــدم وجــود ع قــة اباشــرف  ــطا اــدفطا اثــ  عــدم وجــود ع قــة اباشــرف  ــطا اــدت ز ــادف  -4
 ر مت التعلي  المااعتي وادت تطو ر الاجف العاالطا بالمسسسام والقطاعـام المختللـة 

 بالممتم .
امــا ســةق تت ــل اناميــة الكةطــر  لألاــدات اجســتراتيمية امر لــا اــا ارا ــ  التخطــي  

يت ــل أ  ــا  أ  صــيا ة اناــدات اجســتراتيمية لمسسســة التعلــي  المــااعت  ااتيمتي امــاجســتر 
يلااعــا تـــوافر عـــدد اـــا انفــراد امـــا تكـــو  لـــديع  القــدوف علـــت إســـتقراج المســـتقة  والتنةـــوج 
بالمتغطرام الةطئية المميطـا بالمسسسـة ووصـداا وتملطلعـا واعرفـة اللـر   ـطا الوضـ  المـالت 

 تنشد  استقة  . للمسسسة والوض  ال  
 :صياغة اإلستراتيجية: المرحلةالرابعة 

 قلـــد بلـــيا ة اجســـتراتيمية وضـــ  وتمديـــد  ا ـــام المسسســـا س المااعـــةس وأاـــدافعا 
 .(58)الر يسية فت ضوج الر  ا المستقةلية الشاالة 

ــطا اــ   ــة اســئولية اشــتراة   وتعتةــر صــيا ة اجســتراتيمة ووســ  أضــر الخطــ  المطلوب
سسسة أكثر اا اوسعا اسئولية جعة اراا ـة للتخطـي ي وانـا تظعـر د مقراضيـة العاالطا فت الم

 .(59)أسسب أسالطب ا   الليا ة التخطي  اجستراتيمت التت تعتةر أ  أسلو  المشاواة او
  (60)وتمر صيا ة اجستراتيمية بالخطوام االتية 

مرم فــت اماوســة الخطــوف انولــت  تلــوو اــا  موــا أ  تــسول إليــا  الــة المااعــة إذا إســت -2
 سلس أسالطةعا وأسشطتعا المالية و   تغطر الظروت الممي   عا.

الخطـــوف الثاسيـــة  إعـــادف النظـــر فـــت اناـــدات الســـا ق تمديـــداا للتأكـــد اـــا أ  إاواسيـــام  -1
 اةطرف. يتمليقعا الزال

ــطا  -3 ــة وب ــطا الموقــ  المــالت للمسسســة الماا ي ــدقطق   ــاو  ال ــد الل ــة  تمدي الخطــوف الثالث
 اق  المستعدفة وا ا اا  عةر عنا باللموف اجستراتيمية.المو 

الخطــوف الرابعــة  البمــع عــا اجســتراتيميام الةديلــة التــت  مونعــا ســد تلــك اللمــوفي وتلــك  -4
الخطوف تمتاو بشو  اةطر إلت التلكطر الخ   والعقلية المةتكـرف المتمـددف واجسـتناد  إلـت 

 والتطو ر.البموث والدواسام العادفة إلت التنمية 
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الخطـوف الخااســة  عمليــة تقطــي  الةــدا   اجســتراتيمية للبمــع وتملطــ  التكللــة والعا ــد لكــ   -5
 ااي واـا  ـ ل اـ ا التقطـي  يـت  إ تيـاو انعا ودوجة التعديـد وح تمـاالم النمـا  فـت تنلطـ

واـا تأتت بعا د  لو  التكللةي و نبغت التأكـد اـا أ  انسـالطب التـت يـت  إ تياالةدا   التت 
لسد اللموام التخطيطية تتل  بمموعة اـا الممطـاام اـت  أسعـا اتناسـقة اـ  سياسـام 
ــاق  اععــاي امــا أسعــا  مــب أ  تكــو  اتماسســة فيمــا  طنعــا  المسسســة الماا يــة وال تتن
بمطـع  موـا تنلطــ اا جميعـا   ـ  تنــاق ي باجضـافة إلـت اــو  اتطلبـام تنلطـ اا  مــب أ  

  ية المالية والممتملة وفت  دود إاواساتعا المختللة.تتناسب ا  ضاقام المسسسة الماا
الخطـوف السادســة  ترجمـة تلــك الةـدا   المختــاوف فـت شــو  قـوا   االيــة اسـتقةلية لكــ  اــا  -6

سـنوام الخطـة لتوضـيل اجيـرادام والنلقـام لتــوفطر التناسـق والتمـاسس  ـطا الطاقـام اــا 
 سا ية واجسمازام المستعدفة اا سا ية أ ر .

ــت شــولعا  خطــوف الســابعة  إعــداد الخطــة اجســتراتيميةال -3 ــت ف ــو  عل ــ    مت المتكااــ  وال
 العناصر انتية 

 تلخيص للموق  المالت للمسسسة. -
 عر  انادات المطلو  تمليقعا   ل سنوام الخطا. -
وصـ  لكــ  أسـلو  اــا أسـالطب انســتراتيمية التـت تــ  إ تياواـا  لتمقطــق اـ  اــا اناــدات  -

 تقطي  للتعديدام والتكالي  المترتبة علطعا. الممددف ا 
 امموعة القوا   المالية المةد ية التت توضل النتا د المتوقعة   ل فترف الخطة. -

  (61)وبشو   عام تعتمد صيا ة اجستراتيمية وحعداداا علت انبعاد االتية 
إلـت تغططـر الةنـاج  البعد علت أ  اجسـتراتيمية ال تعـدت اتطو ر  داج المسسسة   عتمد ا  -أ

ــت تطــو ر أدا عــا دا مــا  اــا  ــ ل دواســة تطوواــا  ــ  تعــدت إل ــة    المسسســت للمااع
التاو خت والواق  المالت نتشطتعا والقراوام والقواسطا المنظمة لع   انسشطة والنتـا د 

 التت  ققتعا وضةيعة التلووام السا دف  عا.
ا البعد علت التمديـد  الـدقطق للمـواود الماد ـة اجستثماو اناث  للمواود المتا ة  يراا ا  - 

والبشـر ة المتا ــة للمااعـةي  طــع تمثــ  اـ   المــواود أ ــد العناصـر انساســية المــس رف 
 علت الاجتعا وتدعي  قدواتعا علت اجسماز اللعال نادافعا.
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إكسا  المسسسة القدوف علت اجستلادف اـا اللـرص المتا ـة   عتمـد اـ ا البعـد علـت أ   -و
وو اجســتراتيمية لــيس فقــ  تطــو ر المااعــةي  ــ  إكســا عا القــدوف سمــو التعــرت علــت د

القو  والعناصر المميطة  عا والمس رف علت اسشطتعا وتاو داا بأسالطب اجستلادف اـا 
 اللرص المتا ة والتغلب علت التعديدام التت تواجععا.

ة  ـــطا المسسســـة وبـــطا الع قــة  ـــطا المسسســـام  يراـــا اــ ا البعـــد علـــت تـــدعي  الع قــ -د
المسسســـام ان ـــر ي  طـــع تمثـــ  اـــ   الع قـــة إ ـــد  القـــو  ال زاـــة لتطـــو ر  داج 

 أصما  الع قة.
يت ــل امــا ســةق أ  صــيا ة اجســتراتيمية عمليــة ال تقتلــر علــت جعــة بعطنعــا دا ــ  
المااعة وحسما ات عملية  شـتر  فطعـا اـ  العـاالطا فـت المسسسـة الماا يـةي امـا يت ـل أسعـا 

لية ال تلم  فت فراق وحسما فت ضوج وسالة وو  ة المااعةي وأ  ـا  فـت ضـوج جواسـب القـوف عم
وال ـ   فــت اــد  م المااعـة واللــرص والتعديــدام الموجــودف فـت الةطئــة الخاوجيــة المميطــة 

تعتةـــر أاـــرا  أساســـيا  فـــت بالمااعـــةي امـــا أ  المطااسيـــام ال زاـــة لتنلطـــ  الخطـــة اجســـتراتيمية 
 ا   المواسب ات التت تعطت للخطة اجستراتيمية القوف وحاواسية التنلط .صيا تعاي ا  

 :المرحلةالخامسة: تطبيق اإلستراتيجية 

ـــرااد    قلـــد  عـــ   الخطـــوف وضـــ  اجســـتراتيمية اوضـــ  التنلطـــ  اـــا  ـــ ل وضـــ  الة
 يــام واججــراجام ال زاــةي ولتطةطــق اجســتراتيمية امموعــة اــا المتطلبــام انعــا  تــوافرسوالمطاا

اجاواسام المطلوبةي التوافق التام  طا اجاواسام وانسشطة المختللة واتطلبام التنلط ي اجلتاام 
اا قة  قيادف المسسسة  تنلط  اجستراتيميةي اراقبـة  طـوام تنلطـ  اجسـتراتيميةي وضـ   لـول 

 . (62)لما  ظعر اا اشو م أ ناج التنلط ي وتملطا انفراد أ ناج تنلط  اجستراتيمية
واا  طا النقا  المعمـة فـت اـ   المر لـةي التعـرت اسـبقا  علـت المشـو م التـت  موـا 

  (63)أ  تواجا ار لة تطةطق اجستراتيمية والتت انعا 
 قلة الوقي المخلص لعملية التنلط . -2

 ض   فعالية انسشطة التنسيلية. -1

  عوو أزاام تقل  اا اجاتمام المعطت لعملية التطةطق. -3

 عدد القو  البشر ة ال زاة جسماز الخطة بالكلاجف المطلوبة.قلة  -4
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 ض   فعالية اجداوف فت الليادف والتوجيا. -5

 عدم الدقة فت تمديد المعام الر يسية للتنلط . -6

 ض   فعالية أسظمة المعلواام اجداو ة علت المتابعة. -3

  التخطـي  اجسـتراتيمت إذا  فما الواضـل أ  ار لـة تطةطـق اجسـتراتيمية اـا أاـ  ارا ـ
فعلطعــــا يتوقــــ  سمــــا  أو فشــــ  عمليــــة التخطــــي  بواالعــــاي فمــــا   لعــــا تتمــــول الخطــــ  
واجستراتيميام اا ار لة التنظطر إلت ار لة التطةطقي لـ ا اـا  ال ـد اـا وعـت القـا مطا علـت 

عمليـة أار تطةطق اجستراتيمية بوافة العواا  والمس رام التت اا شأسعا أ  تساعد علت سمـا  
التطةطــقي والــوعت أ  ــا  بوافــة العوااــ  التــت اــا شــأسعا أ  ت ــ   وتــسد  إلــت فشــ  ار لــة 

 التطةطق للخطة اجستراتيمية.
 :المرحلة السادسة:المتابعة والتقويم 

تعتةر ا   المر لة ات المر لة ان طرف اا ارا   التخطي  اجستراتيمتي فعـت اـا أاـ  
تراتيمتي وات عملية استمرف تةـدأ اـ  المرا ـ  انولـت لعمليـة العمليام التكتيوية للتخطي  اجس

سةطا أساســـططا امـــا  جاســـب اآلداج التخطـــي ي واـــ   العمليـــة تتطلـــب قيـــام اجداوف بمتابعـــة جـــا
والتنلطــ  دا ــ  المااعــةي والماســب المتعلــق بالةطئــة الخاوجيــة للمااعــة للتعــرت علــت إتمااــام 

 .  (64)التغططر الممتملة وذام التأ طر الكةطر علت استقة  المااعة 
وتكما أامية عملية المتابعة فت أ  المااعة اـا  ـ ل وقا تعـا علـت عمليـام التطةطـق 

 ـــل لعـــا  عـــوو بعـــ  المشـــو م التـــت قـــد تمنععـــا أو تمـــد اـــا قـــدواتعا علـــت تنلطـــ  قـــد يت
علـــت تمقطـــق أاـــدافعاي فقـــد تمـــد التـــد  م أو القـــواسطا والقـــراوام عوس نيـــاشـــروعاتعا امـــا 

ت عةئــا  علــت قــالماا يـة علــت ســةط  المثــال اـا إســتكمال بعــ  انسشــطة أو العمليـام امــا يل
ـــا و ـــدفعع  إلـــت  ـــدا   الممونـــة جســـتكمال عـــاتق المســـئولطا  ع البمـــع عـــا اججـــراجام والة

اجســـتراتيميةي ولــــ لك فـــي  عمليــــة المتابعــــة تســـاعدسا علــــت إسمــــاز اججابـــة علــــت انســــئلة 
  (65)انتية

 ا  اازالي جواسب القوف فت المااعة اما ات؟ -2
 ا  ت  إضافة سقا  قوف أ ر ؟ وحذا تمي اجضافة فلت أ  المماالم؟ -1
 اسب ال    اما ات؟ا  اازالي جو  -3
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ا  ت  الوقوت علت سقا  ض   أ ر ؟ وحذا اا  انـا  سقـا  ضـ   جديـدف فمـا اـت اـ    -4
 ؟النقا 

 ا  اازالي عناصر اللرص الخاوجية اتا ة؟ -5
 ا  يوجد ان  فرص جديدف؟ واا ات؟ -6
 ا  اا زالي عناصر التعديدام الخاوجية اما ات؟ -3
 ؟ا  توجد تعديدام جديدف؟ واا ات -2

وتعد عملية التقو   بمثابة إعطـاج اشـ  المسـا  الختـاات عـا اـد  سمـا  الخطـة أو 
عدم سما عا وفقا  لألاـدات والغا ـام التـت وضـععا المخططـو  اسـبقا  لعـاي وتـت  اـ   العمليـة 
أ ناج ارا   تنلط  الخطة أو بعداا اباشرفي وفطعا تت  عملية ا  ظة اآلداج فت جمي   طـوام 

ــاس ــ ي وقي ــب القــوف  التنلط ــدير جواس اجسمــازام الممققــة بالنســبة لألاــدات الموضــوعةي  ــ  تق
وال    فت ا  ار لة علت  د  للوصول إلت  و  سعا ت بمد  سما  أو فش  تنلطـ  الخطـةي 
و وض  ا  ا ا فت تقر ر يت ـما إد ـال بعـ  التعـدي م أو التغططـرام الواجـب اجستبـا  إلطعـا 

 .(66)ت المستقة عند الشروع فت وض   طا جديدف ف
اــا المرا ــ  الســا ق عرضــعا للتخطــي  اجســتراتيمت فــت المااعــةي يت ــل أسعــا ارا ــ  
ــة  ــال أو تخطــت ار ل ــت  إ ل ــا أ  تســةق إ ــدااا ان ــر ي أو أ  ي ــة واتسلســلة ال  مو اتكاال
لمســا  ار لــة أ ــر ي فكــ  ار لــة تعتةــر ستيمــة لمــا ســةق علطعــا اــا ارا ــ  وتعتةــر تمعطــدا  

تلطعاي وبقدو الدقة التت يراعطعا واضعت الخطة اجستراتيمية فـت صـيا تع  لعـ   للمر لة التت 
المرا ـ  بقــدو اــا تــاداد إ تمــاالم النمــا  والعوــس يــسد  إلــت ز ــادف إ تمــاالم اللشــ ي وتــأتت 
ار لة المتابعة والتقو   اأ ر ار لـة اـا ارا ـ  التخطـي  اجسـتراتيمت لتظعـر اـ   الدقـة اـا 

لمسـئولطا عـا التخطـي  اـواضا ال ـ   لكـت يـت  اعالمتعـا فـت الخطـ  عداعاي وت   أاـام ا
 المستقةليةي وتوضل لع  أ  ا  سقا  القوف لطت  التأكطد علطعا.
 :(67)رابعاً: مالمح الخطة اإلستراتيجية لجامعة جنوب الوادى

 للخطــا االســتراتيميا  فــت المــاج التــالت ســوت  عــر  البا ــع أاــ  الم اــل انساســية
   الواد  وذلك اما يلت لمااعة جنو 
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تتمث  المدف الاانية للخطة اجستراتيمية لمااعـة جنـو  الـواد  فـت  مـس سـنوام تةـدأ 
وقد تةني جااعـة جنـو  الـواد  فـت إعـداداا لخطتعـا اجسـتراتيمية دلطـ  ي 1025   1022اا 

عتمـاد تقو   وحعتماد المااعام الملر ة اللادو عا العطئة القواية ل ما  جـودف التعلـي  واج
بممعوو ــة الــر العربيــةي واــا  ــ   نــي سموذجعــا فــت التخطــي  اجســتراتيمتي والشــو  التــالت 

 يةطا ا ا النموذو 
 (2شو  )

 سموذو التخطي  اجستراتيمت
 

 
S 

 
 
 
 
 

Strategic Planning Model 
يت ـل اـا الشـو  السـا ق أ  النمـوذو الــ   إعتمـدم عليـا جااعـة جنـو  الـواد  فــت 

راتيمت  قوم علت أساس تمديـد وضـ  المااعـة المـالت  ـ  تمديـد الوضـ  الـ   التخطي  اجست
تأا  أ  تل  إلياي وبناجا  علت ذلك تةدأ فـت تمديـد اجسـتراتيميام التـت تمونعـا اـا الوصـول 

 إلت الوض  المأاول وذلك عا ضر ق سد اللموف اا  طا الوض  المالت والوض  المأاول.
ا تستعدت تطـو ر وتمسـطا  داج المااعـة اتبعـة فـت وقد واعي المااعة أ  تكو   طتع

 ذلك دووف سد مندس بمووساتعا انوبعة بما   ما فعالية الخطة اما فت الشو  التالت 
 (1شو  )

 دووف د مند
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The Deming Cycle 

تقــوم دووف سد مــندس امــا اــو واضــل اــا الشــو  الســا ق علــت أســاس وضــ   طــا لســد 
ــ   سمــا عليــ ــطا الوضــ  ال ــاي اــ  الوضــ  فــت اللمــوف   ــ   سااــ  الوصــول إلي ا والوضــ  ال

المسبا  المخاضر واللعوبام والتمـد ام المتوقعـة أ نـاج التنلطـ  وأ ـ  السـة  الكلطلـة بالتغلـب 
 علطعاي اما تأ   دووف د مند فت المسبا  تنلط  إستراتيميام التطو ر المختللة.

مـد أسـا  قـوم علـت العمـ  وبلمص سموذو جااعة جنو  الواد  للتخطي  اجستراتيمطت س
اــ  الشــرااج جنبــا  إلــت جنــب لوضــ  و  ــة المااعــة ووســالتعا اــ  ان ــ  فــت اجعتبــاو الوضــ  
الــرااا للمااعــة اــا  ــ ل اللمــص الــدقطق للةطئــة الخاوجيــة والدا ليــة للمااعــة بيتبــاع اــنعد 

طـ  اـ  ي واـا  ـ  تملطـ  وسـالة المااعـة إلـت  ا ـام وتمل Swot Analysisالتملط  الربـاعت 
 ا ة إلت امموعة اا انادات اجستراتيمية ا  العلـ  أ   ا ـام جااعـة جنـو  الـواد   ـداا 
اندست ينب  اا الو ا   الث  ة ن  اسسسة فت التعلي  العـالت واـت و ـا   التعلـي  والـتعل ي 

والوضـ  المـأاول البمع العلمتي و داة الممتم ي و لت ذلك تملط  اللموف  طا الوض  الـرااا 
وتمديد اج تياجام    اجتلا  علت المبادوام اجستراتيمية باعتباواا أولو ـام يـت  تنلطـ اا فـت 
ضــوج امموعــة اــا التكتيوــامي امــا أ  النمــوذو الخــاص بمااعــة جنــو  الــواد  يــثما قيمــة 

 وضةيعتا وجودتا.اآلداج المتابعة والتقو   ضبقا  لمسشرام  داج تةطا  م  
 لجامعة جنوب الوادى  يجيةإفتراضات الخطة اإلسترات: 

 علت امموعة اا اجفتراضام ات تقوم الخطة اجستراتيمية لمااعة جنو   
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جااعــة جنــو  الــواد  تغطــت أكةــر اســا ة بالمقاوســة بالمااعــام الملــر ة وتخــدم إقليميــا   -2
أ  تلةـت إ تياجـام اجقلـي ي وأ  تقـدم  جااعة جنـو  الـواد  علتفر دا  اتنوعا  بياواساتا و 

 داام علت أعلت استو  تراعت إ تياجام المستلطد النعا ت اا الخداة. 
 التخطي  عم  جماعت تقود  اجداوف العليا بالمااعة. -1
تنلط  وتطةطـق المعـايطر االساسـية لتقـو   إعتمـاد المااعـام الملـر ة اللـادوف اـا العطئـة  -3

 القواية ل ما  جودف التعلي  واجعتماد اأساس للتطو ر.
 تراج  عا الشراكة ا  الممتم  المملتي و داة الممتم  وتنمية الةطئة.ال  -4
تملطــ  الوضــ  الــرااا والدواســة ال اتيــة إســتنادا  علــت اعــايطر سسقــاجس اــ  أســاس التخطــي   -5

 اجستراتيمت.
 تةنت  ليام التقو   والمتابعة المستمرف لألداج. -6
 اآلداج. اجعتماد علت اسشرام  داج تكل  جودف المو  علت -3
  التحليل الرباعىSwot Analysis :للبيئة الداخلية والخارجية للجامعة 
 ويشمل هذا التحليل النقاط التالية: تحليل البيئة الداخلية: -1
 : Strengths ( s)نقاط القوة  -أ

الواد   وجود العديد اا سقا  القوف التت تعططعـا سوعـا  اـا التمطـا  جنو  تمظت جااعة
 وانعا 

ااعـــة جنـــو  الـــواد  اســـا ة جغرافيـــة اةطـــرف تشـــم  أوبعـــة امافظـــام اـــت قنـــاي تغطــت ج -
ــ   انقلــري أســوا ي والبمــر ان مــري واــ   المســا ة اــا اســا ة الممعوو ــة  %10تمث

 اا السوا . %2125وتغطت 
 وجود و دام ذام ضاب   اص بالمااعة تسع  فت وب  المااعة بالممتم . -

 اجداوف العليا للمااعة. توافر الخةرام الطو لة والمتمطاف لد  -

 النسبة المرتلعة اا الشبا  فت الكوادو االكاد مية اما يدع  اجستمراو ة. -

  لول بع  المعاا  علت تمو   لتطو راا. -

 وجود اوق  الكتروست قو  للمااعة يت  تمديثة باستمراو. -

 توفر أجعاف واعاا  ذام تقنية عالية وتماو  اجداوف للتمديع. -

 تلاقيام العلمية والبمثية ا  المااعام االجنةية واراكا البموث.وجود عدد اا اج  -
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ــة اــا جااعــام  - ــت دوجــام علمي ــاف فــت جميــ  التخللــام  اصــلة عل وجــود  ةــرام اتمط
 أجنةية عالمية.

 :  Weaknesses (w)نقاط الضعف -ب

 توجد بع  سقا  ال    لد  جااعة جنو  الواد  انعا 
 . دا ة إسشاج المااعة -
فت أعداد أع ـاج اطئـة التـدو س فـت بعـ  الكليـام اثـ  المقـو  والتمـاوف النقص الماد  -

 اقاوسة بأعداد الط  .

 عدم وجود بع  الكليام اث  )اللطدلةي ضب انسنا ي وعلوم البماو(. -

 عدم الا ة  ليام تقو   واتابعة وتوجيا  داج أع اج اطئة التدو س والعاالطا. -

 د ة التت تعتمد علت الملظ والتلقطا.إستخدام أسالطب التعلي  والتعل  التقلط -

ــرااد والمقــراوام  - ــواتد تعلــ  الطــ   الممــددف فــت توصــي  الة اجاتماســام ال تتوافــق اــ  س
 الدواسية.

 وجود اشو م تتعلق  تطةطق المعايطر انكاد مية. -

بع  المباست التعليمية تعاست اا اشو م تتعلق باجضاجف والتعو ة ووسـا   اناـا  بمـا  -
 اوو الطواو ج.فطعا اخ

 تحليل البيئة الخارجية: ويشمل هذا التحليل النقاط التالية: -2
 :Opportunities (o)الفرص  -أ

توجد العديد اا اللرص فت الةطئة الخاوجية لمااعة جنو  الواد  والتت  موـا للمااعـة 
 إستغ لعا واجستلادف انعاي واا  طا ا   اللرص اا يلت 

   جنو  اللعطد.توجا الدولة لتنمية إقلي -
 تاايد الطلب علت  داام التعلي  العالت بيقلي  جنو  اللعطد. -

 المنل الموجعة للمااعة لتطو ر الةطئة التمتية. -

 تاايد الطلب علت اجلتما   بع   رااد الدواسام العليا. -

 توجا المااعة للتعاو  ا  اسسسام الممتم  المدست لتعا ا التعاو  المشتر . -

لممتمـ  المملـت علـت الخـداام و اصـة اللـمية واجستشـاو ة المقداـة تاايد الطلـب اـا ا -
 اا و دام المااعة.

 تاايد المنل التدو ةية المقداة اا العطئة القواية ل ما  جودف التعلي . -
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 :Threats (t) التهديدات )التحديات( -ب

  توجد العديد اا التعديدام أو التمد ام التت تل  أاام جااعة جنو  الواد  وانعا
 ز ادف  دف المنافسة اجقليمية والعالمية. -
 تلشت اناية فت الممتم  المملت اما يدف  لقلوو الدع  المقدم للشراكة. -

 إوتلاع اعدل البطالة فت بع  التخللام. -

 إسخلا  المخللام المالية للمااعة. -

 التغطر السر   فت إ تياجام سو  العم . -

 :رؤية ورسالة جامعة جنوب الوادى 

  ـة للمااعـة سـوت يـسد  إلــت ز ـادف داف يـة االفـراد سمـو اجسمـازي و ســاعد إ  وجـود و 
المااعة علت التقدم فت تمقطق أادافعاي اما أ  الر  ة ت وجد فرص التمقق اا التقدمي وتـدع  
وو  اللر ق  طا العاالطا بالمااعةي وقد ت  اجتلا   طا جمي  أصما  المللمة دا   و اوو 

 ــة المااعـة اــت  س الر ــادف العلميـة لةنــاج امتمـ  المعرفــة والتنميــة المااعـة علــت أ  تكـو  و  
 المستدااةس.

كما ت  اجتلا  أ  ا   طا جمي  أصما  المللمة دا   و اوو المااعة علت أ  تكـو  
وسالة المااعة ات  س تسعت المااعة إلت تقد   تعلـي  اةنـت علـت إ تياجـام الممتمـ  وبمـوث 

فطر انــات تعليمــت وتعلمــت جطـد قــادو علــت إعــداد  ــرجطا ذو  إ داعيـة تطةيليــة اــا  ــ ل تـو 
كلاجف ضبقا  لمعايطر المودف اجقليمية والدوليةي ودعـ  البمـع العلمـت وبنـاج شـراكة فاعلـة تلةـت 

 ضمو ام امتم  جنو  الواد س.
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 :الغايات واألهداف اإلستراتيجية لجامعة جنوب الوادى 

الواد  وال   تةطا اا   لا سقا  القوف التملط  السا ق لوض  جااعة جنو  فت ضوج 
ــد فمــوام  ــدام التــت تواجــا المااعــةي وأ  ــا  فــت ضــوج تمدي وال ــ   واــ لك اللــرص والتعدي
اآلداج لمااعة جنو  الواد ي ت  تمديد الغا ام واناـدات اجسـتراتيمية للمااعـة والمتمثلـة فـت 

 انتت 
 الغاية األولى: تميز التعليم والتعلم: -2

 نعا امموعة اا انادات اجستراتيمية انتية و نةثق ا
 و التعل . وف  استو  جودف التعلي  -
 التقدم للملول علت اجعتماد انكاد مت للةرااد الدواسية. -

 الغاية الثانية: تحسين وتطوير البحث العلمى: -1

 و نةثق انعا امموعة اا انادات اجستراتيمية انتية  
 بموث إ داعية وتطةيلية. -
 لغاية الثالثة: تطوير العالقة مع المجتمع المحلى:ا -3

 و نةثق انعا امموعة اا انادات اجستراتيمية انتية 
ـــة  - ـــر الموواي ـــة والخاصـــة و ط ـــت بمسسســـاتا الموواي ـــة اـــ  الممتمـــ  الممل ـــق الع ق تو ط

 والتعليمية والبمثية.
 .تسو ق  داام المراكا والو دام ذام الطاب  الخاص  اوو ودا   المااعة -

 الغاية الرابعة: تطوير القدرة المؤسسية للجامعة وتحسين بنيتها التحتية: -4

 و نةثق انعا امموعة اا انادات اجستراتيمية انتية 
 دع  سظ  اجداوف والموامة. -
 دع  النظ  المالية واجداو ة واللنية لمراكا ضما  المودف وو دام ضما  المودف الدا لية. -

 للمااعة.تعا ا القدوف المالية  -

 .الماا يةتمسطا جودف المباست  -
اا   ل النقا  السـا ق عرضـعا  أاوـا للبا ـع عـر  امموعـة اـا النقـا  الر يسـية 

الر يســية للخطــة اجســتراتيمية لمااعــة جنــو  وانساسـية والتــت إت ــمي اــا   لعــا الم اــل 
جسـتراتيمية فـت الواد ي والتت أ عرم الوضـ  الـرااا للمااعـةي والـ   إعتمـدم عليـا الخطـة ا
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ا ام وانادات اجستراتيمية التت تر ب جااعة جنو  الـواد  فـت تمليقعـا والوصـول غتمديد ال
للمااعــة امــا يــر  البا ــع تمقطــق النمــوذو اجســتراتيمية إلطعــاي وبــ لك فقــد إســتطاعي الخطــة 

يةي ( ي والــ   إعتمــدم عليــا المااعــة فــت  طتعــا اجســتراتيم2المشــاو إليــا ســابقا  فــت شــو  )
 طع   ظعر ا ا النموذو الوض  الرااا للمااعةي وأ  ا  الوض  المأاول لعاي ارووا  بانسـالطب 

 والوسا   التت تموا المااعة اا اجستقال اا وضععا الرااا إلت الوض  المأاول.
 الدراسة الميدانية

ـــوم التخطـــي   ـــا الع ـــاق  في ـــ   س ـــاول البا ـــع اجضـــاو النظـــر  للبمـــع وال بعـــد أ  تن
تراتيمت وأسســــا و لا لـــاي باجضــــافة إلـــت أاميــــة التخطـــي  اجســــتراتيمت للمااعــــةي اجســـ

وارا لـاي  ـ  عـر  لم اـل الخطـة اجسـتراتيمية لمااعــة جنـو  الـواد ي  ـأتت اـ ا المـاج اــا 
البمع لعر  ستا د الدواسة المطداسية وتلسطراا  عـدت التعـرت علـت بعـ  اشـو م التخطـي  

واد  اا وجعة سظـر عطنـا اـا أع ـاج اطئـة التـدو س بالمااعـة اجستراتيمت بمااعة جنو  ال
 )عطنة البمع(.

 البحث: أداةأوالً: 

وتمثلي فت إستباسة للتعرت علت بعـ  اشـو م التخطـي  اجسـتراتيمت بمااعـة جنـو  
 الواد ي وقد ار إعداد اجستباسة بعدف  طوام   موا تلخيلعا فيما يلت 

ــ  الدواســام وانبمــاث التــت  -2 ــة والتــت لعــا صــلا تملط ــ  علطعــا البا ــع والمراجــ  العلمي إضل
 بموضوع البمع. 

قــام البا ــع بيعــداد عبــاوام اجســتباسة بمطــع تغطــت اافــة المواســب المتلــلة بمشــو م  -1
التخطـي  اجسـتراتيمت بمااعـة جنــو  الـواد ي امـا إضمـأ  البا ــع لللـد  الظـاار  وذلــك 

ي فاجســتباسة  اار ــا  (68) ليســاس اةــدو أســاــا  ــ ل س التعــرت علــت شــو  اال تبــاو واــا ي
تلــيس بعــ  اشـــو م التخطــي  اجســتراتيمت بمااعـــة جنــو  الــواد ي وذلـــك اــا  ـــ ل 

 اماوواا وعباواتعا بشو   سع  وواضل.

ولية علت امموعة اـا الممومـطا اـا السـادف ان قام البا ع بعر  اجستباسة فت صووتعا  -3
للوقـــوت علـــت اـــد  تمثطـــ  ال بـــاوام للممـــاوو  أع ـــاج اطئـــة التـــدو س بوليـــام التربيـــةي

ـ في بعـ  ال بـاوام  طـر  المختللة التت تشتم  علطعا اجستباسة واـد  اناسـةتعاي  طـع   
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ــا  نواج الســادف  ــاوام ضبق ــاوام أ ــر  اناســبةي وصــيغي بعــ  ال ب المناســبةي وأ ضــيلي عب
سقيـاس اـا وضـعي أ  لعا القدوف علت  الممومطاي وب لك أصبمي عباوام اجستباسة صادقة

 .(69)اا أجلاس

 تبــاو علــت إعطــاج سلــس تــ  التأكــد اــا  بــام اجســتباسة والــ     َعــرت علــت أســا س قــدوف اج -4
ي (70)النتا د أو ستا د قر بة انعا إذا أعطد تطةيقا علـت سلـس انفـراد فـت سلـس الظـروتس
 طـع قــام  ولمسـا   بـام اجسـتباسةي إسـتخدم البا ـع ضر قـة التما ـة النلـفية لسـةطراا ي

 البا ع باآلتت   
  (71)المعادلة اآلتية باستخدام سا  اعاا  االوتبا   طا ال باوام اللرد ة والاوجية  -أ 

 اعاا  االوتبا  =
 امـ ص× امـ س  –  امـ س ص 

 [1ص()امـ  -1[ ]  امـ ص1)امـ س( -1ـ س]  ام         

  طع يدل الراا ) ( علت عدد أفراد العطنة. 
 يدل علت امموع دوجام انفراد فت ال باوام اللرد ة.امـ س   
 امـ ص  يدل علت امموع دوجام انفراد فت ال باوام الاوجية. 
   يدل علت امموع اربعام دوجام انفراد فت ال باوام اللرد ة.1امـ س 
   يدل علت امموع اربعام دوجام انفراد فت ال باوام الاوجية.1امـ ص 
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عاا  االوتبا  ت   سا  اعاا  الثبـام لكـ  اـا قسـمت االسـتباسة اـا بعد الملول علت ا - 
  (72)الع قة

 اعاا   بام االستباسة =
 و 1

 2و + 
  طع )و( اعاا  االوتبا   طا ال باوام اللرد ة والاوجية. 

(ي 0.94( واعااـ  الثبـام  سـاو  )0222وب لك  وو  اعاا  االوتبا  ل ستباسة  ساو  )
 أ  اعاا  الثبام اناسبا . وب لك ير  البا ع

توص  البا ع إلت اللووف النعا ية لوستباسةي  طع إشـتملي علـت  مسـة امـاوو  شـتم   -5
 ( عباوف.15ك  اموو انعا علت  مس عباوامي وب لك وص  امموع عباوام اجستباسة إلت )

 وتتمثل محاور اإلستبانة فى االتى:

خطـــي  اجســتراتيمت المتعلقـــة بالليـــادام و ـــدوو  ـــول بعــ  اشـــو م الت المحووور األو : -أ
 الماا ية.

و ـدوو  ـول بعـ  اشـو م التخطـي  اجسـتراتيمت المتعلقـة بالمسـئولطا  المحور الثانى: -ب
 عا التخطي  بالمااعة.

و ــدوو  ــول بعــ  اشــو م التخطــي  اجســتراتيمت المتعلقــة بــاجداو طا  المحووور الثالووث: -ج
 بالمااعة.

وو  ـــول بعـــ  اشـــو م التخطـــي  اجســـتراتيمت المتعلقـــة بالةطئـــة و ـــد المحوووور الرابووو : -د
 الدا لية للمااعة.

و ــدوو  ــول بعــ  اشــو م التخطــي  اجســتراتيمت المتعلقــة بالةطئــة  الخووامس: المحووور -ه
 الخاوجية للمااعة.
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 ثانياً: عينة البحث:

  سقــام البا ــع بي تيــاو عطنــة البمــع بطر قــة عشــوا ية اــا  ــطا أع ــاج اطئــة التــدو 
اما  شغلو  انلب عمطد وواطـ  واـدير  و ـدام المـودف   بع  اليام جااعة جنو  الواد  

( ع ـوا ي 30( ع وا ي وبما أ  الممتم  انصلت للعطنـة  لـغ قوااـا )30وقد  لغ  م  العطنة ) ي
ي واـت سسـبة تشـطر %43ل ا فقد  لغي النسبة المئو ة لعطنة البمع بالنسـبة للممتمـ  االصـلت 

 عطنة البمع للممتم  انصلت بلووف اناسبة. إلت تمثط 

و رج  سـةب إقتلـاو البا ـع فـت عطنـة البمـع علـت العمـداج والـوا ج واـدير  و ـدام 
المودف  بع  اليام المااعة  إلت اوسع  أكثر أع اج اطئة التدو س علما  وح تكاكا  بالتخطي  

داو ة واا  ـ  فعـ  أكثـر أع ـاج اجستراتيمي وبالخطة اجستراتيمية للمااعة بمو  اناصةع  اج
 اطئة التدو س علما  بمشو م التخطي  اجستراتيمت بالمااعة.

 ثالثاً: األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 تعتمد المعالمة اج لا ية فت ا ا البمع علت استخدام اا يلت 
  (73)النسبة الوزسية اا الع قة -2

=   
3 2  +1 1   +3 

3  
 لتكراوام فت الخاسة انولت.= عدد ا  2 طع    
 = عدد التكراوام فت الخاسة الثاسية. 1      
 = عدد التكراوام فت الخاسة الثالثة 3      
    = عدد أفراد العطنة.      

  (74)(داللة الوز  النسةت) -1

 = 
  –  0 
 1 -  0 1 

   
 .المستخرو طع   = الوز  النسةت  
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 ياو .الوز  الم  025=  0       
     = عدد أفراد العطنة.      

 .3219عنداا تكو  قيمتعا اساو ة أو أكثر اا  02002( دالة عند استو  وتكو  ) -

 .3219وأق  اا  1252عنداا تكو  قيمتعا اساو ة  0202(دالة عند استو  وتكو  ) -

 .1252وأق  اا  2296عنداا تكو  قيمتعا اساو ة  0205( دالة عند استو  وتكو  ) -

  سا  النسبة المئو ة جستمابام أفراد العطنة. -3
 رابعاً: تحليل نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها:

  قوم البا ع فيما يلت  تملط  ستا د الدواسة المطداسية وتلسطراا علت النمو اآلتت 
 :المحور االول: المشكالت المتعلقة بالقيادات الجامعية -2

 (2جدول )
 ول بع  المشو م المتعلقة بالليادام الماا ية واج أفراد العطنة  

وق  
 ال باوف

 طر  أ ياسا   اوافق  ال باوف
 اوافق

   

المراا ة فت صناعة القراو دا ـ   2
 المااعة.

 - 22 29 م
0222 1291** 

٪ 63233 36263 - 
إستئثاو بع  الليادام الماا ية  1

بــــالر   وقلــــة إاتمــــااع  بــــ واج 
عـا اباشـرف  المدير ا المسـئولطا
 انعمال اجداو ة.

 3 20 23 م

0221 1266** ٪ 56263 33233 20 

إامال بع  الليـادام انكاد ميـة  3
ججراجام اتابعة التنلطـ  والتقـو   
للخطـــــــة اجســـــــتراتيمية دا ـــــــ  

 كلياتع .

 5 20 25 م

0232 1255* ٪ 50 33233 26263 

                                            
 0202)**(  دالة عند مستوى   .02002)***( دالة عند مستوى 

 0205الة عند مستوى )*( د 
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وق  
 ال باوف

 طر  أ ياسا   اوافق  ال باوف
 اوافق

   

إامال اعايطر التمطا واجقتداو فت  4
 و القادف اجداو طا.إ تيا

 - 20 10 م
0229 3.00 ** 

٪ 66263 33233 - 
لمـوج بعــ  الليـادام انكاد ميــة  5

ـــــ   ـــــد صـــــيا ة بع للســـــر ة عن
 انسظمة والقواعد المنظمة للعم .

 1 23 25 م
0222 1252** ٪ 50 43233 6263 

 يت ل اا المدول السا ق اا يلت 
ــاوف ) مجــاج - ــراد  %66263اــا  طــع الترتطــبي فقــد وافــق  فــت المراــا انول( 4ال ب اــا أف

العطنة علت أ  إامال اعايطر التمطا واجقتداو فت إ تياو القادف اجداو طا   عد اـا اشـو م 
رجــ  ي و   0202عنــد اســتو   ةالتخطــي  اجســتراتيمت بمااعــة جنــو  الــواد ي وال بــاوف دالــ
يـا فـت أ لـب ان يـا  علـت ا يـاو البا ع ا   النتيمة إلت إعتماد الليـادام الماا يـة العل

الثقـــة فـــت إ تيـــاو القـــادف اجداو ـــطاي امـــا يترتـــب عليـــا إ لـــا  الكثطـــر اـــنع  فـــت الليـــام 
بالمسئوليام الملقا  علت عاتقا سظرا  جفتقاد  الكثطر اا المعاوام والقدوام ال زاـة للليـام 

ـــق بـــالتخطي  اجســـتراتيمت و  ـــت اـــا  طنعـــا اـــا يتعل تنلطـــ  الخطـــ   عـــ   المســـئوليام والت
( 1021اجستراتيميةي وتتلق ا   النتيمة ا  دواسة ) مـد  ـا ارضـتي  ـازم علـت أ مـدي 

والتت أكدم علت أ  اا  طا اعوقام التخطي  اجستراتيمت بمااعة أم القر   عدم إعتمـاد 
 اعايطر التمطا فت إ تياو الليادام.

أفـراد العطنـة علـت أ  المراا ـة اـا  %63233وافق فقد  ي(2إ تلي المرتبة الثاسية ال باوف ) -
فت صـناعة القـراو دا ـ  المااعـة   عـد اـا اشـو م التخطـي  اجسـتراتيمت بمااعـة جنـو  

و ـر  البا ـع أ  تلـك النتيمـة ترجـ  إلـت وجـود ي 0202دالة عند اسـتو  الواد ي وال باوف 
ــادام العليــا فــت المااعــة ذام سمــ  تســلطت فــت اجداوف امــا  معلعــا تمطــ   ــت بعــ  اللي إل

طر المناسـبةي باجضـافة  بالرأ  وبالقراوامي و ترتب علت ذلك إتخاذ بع  القراوام اجسلراد 
إلت اجسللال  طا القراوام والواق  الـ   تنلـ  فيـا اـ   القـراوامي واـ ا اـا شـأسا أ  يـس ر 
ــت التخطــي  اجســتراتيمت دا ــ  المااعــةي و اصــة اــا يتعلــق اــا اــ    بلــووف  ســلةيا عل
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لخطــة اجســتراتيمية للمااعــةي وتتلــق اــ   النتيمــة اــ  اــا أشــاوم إليــا دواســة القــراوام با
( ي والتــت أكـــدم علــت أ  اــا  ــطا اشــو م التخطـــي  1003)ســعطد  ــا  مــد الربيعــتي 

اجستراتيمت وجود فمو   طا المعام التخطيطية والتنلط  ةي اما يسد  إلت ييا  التواص  
 لتنلط  فت المااعة.والتلاا  علت تمديد انولو ام وأليام ا

اا أفراد العطنـة علـت اـو  إسـتئثاو  %56263فقد وافق  ي( المراا الثالع1إ تلي ال باوف ) -
بعــ  الليــادام الماا يــة بــالرأ  وقلــة إاتمــااع  بــ واج المــدير ا المســئولطا عــا اباشــرف 

وف او أ د اشو م التخطـي  اجسـتراتيمت بمااعـة جنـو  الـواد ي وال بـا  انعمال اجداو ة
ي و ر  البا ع أ  اـ   النتيمـة تتلـق اـ  ستيمـة ال بـاوف السـابقةي 0202دالة عند استو  

فالمراا ة فت صناعة القراو اما  عر اا ستيمـة ال بـاوف السـابقة  يترتـب علطعـا بال ـرووف 
وجود إستئثاو بالرأ  اا قة  اا  طدا  صناعة القراوي وبطةيعـة المـال فـي  اـ   المشـولة 

لب علــت عمليــة التخطــي  دا ــ  المااعــة و اصــة فيمــا يتعلــق بخطــوام ســوت تــس ر بالســ
تنلط  الخط  والتت تعتمد بالدوجة انولت علت جعـود اافـة العـاالطا بالمااعـة ولـيس علـت 

  جعود فئة بعطنعا دو   طراا. 

اــا أفــراد العطنــة علــت إعتبــاو  %50 طــع وافــق  يفــت المرتبــة الرابعــة (3ال بــاوف ) مجــاج -
ليــادام انكاد ميــة ججــراجام اتابعــة التنلطــ  والتقــو   للخطــة اجســتراتيمية إامــال بعــ  ال
دالـــة عنـــد اــو أ ـــد اشـــو م التخطــي  اجســـتراتيمت بالمااعـــةي وال بــاوف   دا ــ  اليـــاتع 

و  رج  البا ـع اـ   النتيمـة إلـت إسشـغال اـ   الليـادام بانعمـال اجداو ـة  ي0205استو  
ينشـغلو  عــا اتابعـة تنلطـ  وتقـو   الخطـة اجســتراتيميةي الروتطنيـة الطوايـةي امـا  معلعـ  

 وا ا اا شأسا أ  يس ر علت تنلط  الخطة اجستراتيمية للمااعة او  .

اـا أفـراد العطنـة علـت إعتبـاو  %50( فت المرتبة الرابعة اوروي فقد وافـق 5جاجم ال باوف) -
القواعــد المنظمــة بعــ  القــراوام و  صــيا ةلمــوج بعــ  الليــادام انكاد ميــة للســر ة عنــد 

ــة عنــد اســتو  للعمــ   اــو أ ــد  اشــو م التخطــي  اجســتراتيمت بالمااعــةي وال بــاوف دال
ي و ترتب علـت اـ   النتيمـة وجـود اشـو م عنـد تطةطـق اـ   انسظمـة والقواعـد فـت 0202

ــ اا فــت صــيا تعا وحقراواــاي  الواقــ  اللعلــتي سظــرا  لعــد اشــاواة القــا مطا علــت اتابعــة تنلط
 وو  لع ا تأ طر سلةت علت الخطة اجستراتيمية للمااعةي و اصـة اـا يتعلـق اـا وبالتالت 

  تنلط  ا   الخطة.   دا   انسظمة والقواع
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 : المشكالت المتعلقة بالمسئولين عن التخطيط بالجامعة:الثانى المحور -1

 (1جدول )
 المااعة واج أفراد العطنة  ول بع  المشو م المتعلقة بالمسئولطا عا التخطي  ب

ـــــــــــــ   وق
 ال باوف

 أ ياسا   اوافق  ال باوف
 طــــــــــــــــر 

 اوافق
   

سقــص  ةــرف المســئولطا عــا  2
التخطــــي  اجســــتراتيمت فيمــــا 

  خص أسالطبا و طواتا. 

 24 20 6 م
0252 226 ٪ 10 33233 46263 

قلـــة إضـــ ع المســـئولطا عـــا  1
التخطــــي  اجســــتراتيمت علــــت 
تمــــــاو  بعــــــ  المااعــــــام 

 التخطــي المتمطــاف فــت امــال 
 .اجستراتيمت

 23 6 3 م

0256 225 
٪ 13233 10 56263 

ض   إاتمام المسئولطا عا  3
التخطي  بيشرا  أع اج اطئة 
التدو س فـت عمليـة التخطـي  

 اجستراتيمت.

 2 9 10 م

0222 129

1** 
٪ 66263 30 3233 

ــــــال التقــــــو   المســــــتمر  4 إام
لمواســـب الخطـــة اجســـتراتيمية 

 مااعة.الموضوعة لل

 1 9 29 م
0226 123

3 ** ٪ 63233 30 6263 

قلة اجاتمام  تدو ب القا مطا  5
ـــ  الخطـــة  ـــة وتنلط ـــت اتابع عل

 اجستراتيمية.

 5 3 22 م
0222 

125

2** ٪ 60 13233 26263 

 يت ل اا المدول السا ق اا يلت 

                                            
 0202)**(  دالة عند مستوى   .02002)***( دالة عند مستوى 

 0205)*( دالة عند مستوى  
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طنــة علــت أ  ضــ   اــا أفــراد الع %66263( فــت المراــا انولي فقــد وافــق 3جــاجم ال بــاوف )
إاتمــــام المســــئولطا عــــا التخطــــي  بيشــــرا  أع ــــاج اطئــــة التــــدو س فــــت عمليــــة التخطــــي  
اجستراتيمت بالمااعـة  اـو إ ـد  اشـو م التخطـي  اجسـتراتيمتي وال بـاوف دالـة عنـد اسـتو  

ــك امــا يــر  البا ــع إلــت إعتمــاد المســئولطا عــا التخطــي  اجســتراتيمت 0202 ي وقــد يرجــ  ذل
لــت الةياســام والمعلواــام المــأ وذف اــا الكليــام واــا اجداوام المراا ــة بالمااعــةي بالمااعــة ع

وبالتالت  ق  إعتمـادا  علـت أع ـاج اطئـة التـدو سي و ترتـب علـت ذلـك ضـ   وعـت أع ـاج 
اطئة التدو س بالخطة اجسـتراتيمية للمااعـةي وبالتـالت ال  شـاواو  بلـووف إ ما يـة فـت وضـ  

اتع ي التــت  مــب أ  توضــ  فــت ضــوج الخطــة اجســتراتيمية للمااعــةي الخطــة اجســتراتيمية لكليــ
   عود ا  ذلك  تأ طر سلةت علت عملية التخطي  دا   المااعة. اا    و 

إامـال التقـو   اا أفراد العطنـة علـت أ   %63233( المراا الثاستي فقد وافق 4إ تلي ال باوف )
اعـــة    عـــد إ ـــد  اشـــو م التخطـــي  المســتمر لمواســـب الخطـــة اجســـتراتيمية الموضـــوعة للما
ــد اســتو   ــة عن ــاوف دال ــام 0202اجســتراتيمت دا ــ  المااعــةي وال ب ــت إاتم ــك إل ي وقــد يرجــ  ذل

المسئولطا عا التخطي  بمر لة وض  الخطة اجسـتراتيمية أكثـر اـا إاتمـااع   تقو معـا أ نـاج 
 ناج التنلط .التنلط ي وبالتالت   عر  ذلك الخطة اجستراتيمية لبع  المشو م أ 

اا أفـراد العطنـة علـت أ  قلـة اجاتمـام  %60(ي  طع وافق 5المراا الثالع جاجم ال باوف )فت 
 تـــدو ب القـــا مطا علـــت اتابعـــة وتنلطـــ  الخطـــة اجســـتراتيمية  اـــو إ ـــد  اشـــو م التخطـــي  

ع ي وقد يرجـ  ذلـك امـا يـر  البا ـ0202اجستراتيمت دا   المااعةي وال باوف دالة عند استو  
لـة قإلت قلة وعت المسئولطا عا التخطي  بأامية التـدو ب فـت سمـا  الخطـة اجسـتراتيميةي أو 

المطااسيــام المخللــة للتــدو بي و ترتــب علــت ذلــك  عــوو الكثطــر اــا اللــعوبام والمشــو م 
ــ  وعــدم  ــت التنلط ــا مطا عل ــك ل ــ   وعــت الق ــ  الخطــة اجســتراتيمية للمااعــةي وذل أ نــاج تنلط

 فية تنلط  واتابعة الخط  الموضوعة.تدو ةع  علت اي

فقـ  اـا أفـراد العطنـة علـت أ  قلـة  %13233( فت المرتبة الرابعةي فقد وافـق 1جاجم ال باوف )
إض ع المسئولطا عا التخطـي  اجسـتراتيمت علـت تمـاو  بعـ  المااعـام المتمطـاف فـت امـال 

ي ةمااعةي وال بـاوف  طـر دالـالتخطي  اجستراتيمت  او إ د  اشو م التخطي  اجستراتيمت بال
وترج  عدم اوافقة اعظ  أفراد العطنة علت ال بـاوف إلـت إقتنـاعع  بـأ  المسـئولطا عـا التخطـي  
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بالمااعة ال د لع  اا اجض ع علت تماو  المااعام ان ر  فت امـال التخطـي  اجسـتراتيمتي 
 كت يتثنت لع  وض  الخطة اجستراتيمية.

فقـ  اـا أفـراد العطنـة علـت أ  سقـص  %10(ي فقـد وافـق 2ال بـاوف )فت المرتبة ان طـرف جـاجم 
 ةرف المسئولطا عا التخطي  اجستراتيمت فيما  خـص أسـالطبا و طواتـاي اـو إ ـد  اشـو م 

ــ ي و ــر  البا ــع عــدم اوافقــة اعظــ  أفــراد ةالتخطــي  اجســتراتيمت بالمااعــةي وال بــاوف  طــر دال
ع  بأ  المسئولطا عا التخطي  بالمااعة ا  اا أف ـ  العطنة علت ال باوف قد يرج  إلت إقتناع

 اجستراتيمت.وأك ج العناصر و ت  إ تياوا   ناجا  علت  ةرتع  فت امال التخطي  
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 المحورالثالث: المشكالت المتعلقة باإلداريين بالجامعة: -

 (3جدول )
  واج أفراد العطنة  ول بع  المشو م المتعلقة باجداو طا بالمااعة

وق  
 ال باوف

 أ ياسا   اوافق  ال باوف
 طر 
 اوافق

   

ب ج اججراجام اجداو ة فت  2
بعــــــــ  إداوام المااعـــــــــة 

 ستيمة الروتطا.

 - 5 15 م
0294 3224** ٪ 23233 26263 - 

ـــة  1 اللـــي  والمعتقـــدام القةلي
ــــــول  ــــــت عق المســــــيطرف عل
ــــادام اجداو ــــة  ــــ  اللي بع

 والعاالطا بالمااعة.

 - 20 10 م

0229 3200** ٪ 66263 33233 - 

إعتقاد بعـ  اجداو ـطا أ   3
وســــالة المااعــــة وو  تعــــا 

 امرد شعاوام.

 1 20 22 م
0224 1223** ٪ 60 33233 6263 

اقاواــة بعــ  المســئولطا  4
 والعاالطا اجداو طا للتغططر.

 5 25 20 م
0231 1244* ٪ 33233 50 2626

3 
 مـــو  العـــوم التخطـــي   5

ــــد  بعــــ  اجســــترات يمت ل
 اجداو طا.

 4 2 22 م
0221 1263** ٪ 60 16263 2323

3 

 يت ل اا المدول السا ق اا يلت 
اا افراد العطنة علت أ  بـ ج اججـراجام  %23233( المراا انولي فقد وافق 2إ تلي ال باوف )

جسـتراتيمت اجداو ة فت بع  إداوام المااعة ستيمة الروتطا    عد اا  ـطا اشـو م التخطـي  ا

                                            
 0202)**(  دالة عند مستوى   .02002)***( دالة عند مستوى 

 0205)*( دالة عند مستوى  
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ــد اســتو   ــاوف دالــة عن ــةي وال ب ــت قلــة 0202بالمااع ــر  البا ــع أ  اــ   النتيمــة ترجــ  إل ي و 
الدووام التدو ةية الموجعة للعاالطا بيداوام المااعة المختللة والتت تتعلـق بانسـالطب اجداو ـة 

د ــة القا مــة المديثــةي وبالتــالت اــا زال اــسالج المــو لطا  عملــو  وفــق االســالطب اجداو ــة التقلط
علت الروتطا وب ج اججراجام اجداو ةي والتمسـك بمثـ  اـ   اججـراجام يتعـاو  بطةيعـة المـال 
ا  العوم وأسالطب التخطي  اجستراتيمت وبالتالت ت عد اثـ  اـ   اججـراجام بمثابـة اشـولة اـا 

ة ) مد  ـا المشو م التت تواجا التخطي  اجستراتيمت بالمااعةي وتتلق ا   النتيمة ا  دواس
ـــدي  ـــا  ـــطا اعوقـــام التخطـــي  1021ارضـــتي  ـــازم علـــت ا م (ي والتـــت توصـــلي إلـــت أ  ا

 اجستراتيمت بمااعة أم القر  والتت تتوافر  دوجة اةطرف  الروتطا والتعقطد اجداو .

اـا أفـراد العطنـة علـت أ  اللـي   %66263(ي  طـع وافـق 1فت المرتبـة الثاسيـة جـاجم ال بـاوف )
ليــة المســيطرف علــت عقــول بعــ  الليــادام اجداو ــة والعــاالطا بالمااعــة  ت عــد والمعتقــدام القة

ي 0202إ د  اشو م التت تواجا التخطي  اجستراتيمت بالمااعـةي وال بـاوف دالـة عنـد اسـتو  
وترج  ا   النتيمة اما ير  البا ع إلت تمسك العاالطا بالمااعة اما اـو المـال فـت الممتمـ  

لـواد  بـاللي  والمعتقـدام القةليـة التـت قـد  ماسةعـا اللـوا  فـت بعـ  الممي  بمااعة جنـو  ا
والتـت تســيطر علـت ســلوايام العـاالطا بالمااعـة وعلــت اـواقلع  تمــا  بعـ  الق ــا ا ان يـا  

المتعلقـــة بأســـالطب العمـــ  والتـــت قـــد يتعلـــق بع ـــعا بـــالتخطي  وتنلطـــ  الخطـــ  انســـتراتيمية 
 بالمااعة.

اــا أفــراد العطنــة علــت أ  إعتقــاد بعــ   %60الثالثــةي فقــد وافــق  ( المرتبــة3إ تلــي ال بــاوف )
اشـــو م التخطـــي  اجداو ـــطا أ  وســـالة المااعـــة وو  تعـــا امـــرد شـــعاوام فقـــ ي اـــو إ ـــد  

ي و  رجـ  البا ـع اـ   النتيمـة إلـت قلـة 0202اجستراتيمت بالمااعةي وال باوف دالة عند استو  
ســتراتيمتي واــا  ــ   عتقــدو  أ  وســالة وو  ــة وعــت بعــ  اجداو ــطا بالمااعــة بــالتخطي  اج

المااعة ال تطا  مث   جاجا  اعما  اا الخطـة اجسـتراتيمية للمااعـة امـا امـرد شـعاوام لـيس 
 لعا تطةطق علت أو  الواق  وا ا بطةيعة المال  عرق  تنلط  الخطة اجستراتيمية للمااعة.

اــا أفــراد العطنــة علـــت ا   %60ق ( فــت المراــا الثالــع اوـــروي  طــع وافــ5جــاجم ال بــاوف )
 مـــو  العـــوم التخطـــي  اجســـتراتيمت لـــد  بعـــ  اجداو ـــطا    عـــد أ ـــد اشـــو م التخطـــي  

ي وقـد ترجـ  اـ   النتيمـة 0202اجستراتيمت بمااعة جنو  الواد ي وال بـاوف دالـة عنـد اسـتو  
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لوداو طا لتعر لع  إلت قلة اللقاجام والووش التدو ةية التت  عقداا اسئولت التخطي  بالمااعة 
 Staley, Timothy)بملعـوم التخطـي  اجسـتراتيمتي وتتلـق اـ   النتيمـة اـ  ستيمـة دواسـة 

G.). 

ــاوف ) ــر جــاجم ال ب ــت أ   %33233(ي فقــد وافــق 4فــت المراــا ان ط ــة عل ــ  اــا أفــراد العطن فق
تراتيمت اقاواة بع  المسئولطا والعاالطا اجداو طا للتغطر  او إ د  اشو م التخطـي  اجسـ

ي و ر  البا ع تردد أفـراد العطنـة سمـو اـ   المشـولة 0205بالمااعةي وال باوف دالة عند استو  
قد يرج  إلت و  تع  أ  العاالطا بالمااعة لديع  الريبة فت التغططر وتطـو ر أسـالطب العمـ  إذا 

 اا وجعوا ل لك وحذا اا وجدوا اا  قودا  لع ا التغطر.

 ت المتعلقة بالبيئة الداخلية للجامعة:المحور الراب : المشكال -

 (4جدول )
  واج أفراد العطنة  ول بع  المشو م المتعلقة بالةطئة الدا لية للمااعة

وق  
 ال باوف

 طــــــــــــــــر  أ ياسا   اوافق  ال باوف
 اوافق

   

2 

قلـــة المـــوافا الماد ـــة 
ال زاــة للقــا مطا علــت 
إعــــــــــــــداد الخطــــــــــــــ  

 اجستراتيمية.

 4 5 12 م

0226 1233** ٪ 30 26263 23233 

1 
ـــــــــا  المســـــــــاجلة  يي
للليــادام عنـــد إوتكـــا  

 بع  ان طاج.

 1 22 20 م
0236 126** ٪ 33233 60 6263 

3 
ضــــــــ   اجاواســــــــام 
الماد ـــــة لكثطــــــر اــــــا 

 كليام المااعة.

 1 3 15 م
0291 3200** ٪ 23233 20 6263 

                                            
 0202)**(  دالة عند مستوى   .02002)***( دالة عند مستوى 

 0.05)*( دالة عند مستوى  
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وق  
 ال باوف

 طــــــــــــــــر  أ ياسا   اوافق  ال باوف
 اوافق

   

4 

ضــ   اتابعــة بعـــ  
و ـــدام المـــودف لمـــد  

ـــام ل ـــ  الكلي لخطـــة تنلط
 اجستراتيمية للمااعة.

 4 22 25 م

0239 1264** ٪ 50 36263 23233 

5 
سقـــــــــص اجاواســــــــــام 
الماد ــة ال زاــة لتنلطــ  
 الخطة اجستراتيمية.

 1 5 13 م
0290 1226** ٪ 36266 26263 6263 

 يت ل اا المدول السا ق اا يلت 
اــا أفـراد العطنــة علـت أ  ضــ    %23233(ي  طــع وافـق 3جـاجم فـت المراــا انول ال بـاوف )

اجاواســـام الماد ـــة لكثطـــر اـــا اليـــام المااعـــة  اـــت إ ـــد  اشـــو م التخطـــي  اجســـتراتيمت 
ي وترجــ  اــ   المشــولة امــا يــر  البا ــع إلــت قلــة 0202بالمااعــةي وال بــاوف دالــة عنــد اســتو  

ام المااعـةي المطااسيـة الماليـة للمااعـة اوـ ي واـا  ـ  قلـة وضـ   المطااسيـام المخللـة لكليـ
وبالتالت ال تسطي  الكليام تنلط  الكثطر اا أسشطتعا التت تمتاو إلت اخللام االيـةي والتـت 

للكليةي والتت تس ر بشو  اباشر علت تنلطـ  الخطـة اجسـتراتيمية اا  طنعا الخطة اجستراتيمية 
 للمااعة.

طنــة علــت أ  سقــص اــا أفــراد الع %36266(ي فقــد وافــق 5فــت المراــا الثــاست جــاجم ال بــاوف )
اجاواســام الماد ـــة لتنلطـــ  الخطـــة اجســـتراتيمية  اـــت إ ـــد  اشـــو م التخطـــي  اجســـتراتيمت 

ي وترجـ  اـ   النتيمـة امـا سـةق وأشـاو البا ـع فـت 0202بالمااعةي وال باوف دالة عند استو  
والتــت  خلــص جــاج انعــا لتنلطــ  الخطــة  ستيمــة ال بــاوف الســابقة إلــت ضــ   اطااسيــة المااعــة

اجســتراتيميةي وبالتــالت  لــعب تنلطــ  الكثطــر اــا جواسةعــا و اصــة اــا  متــاو انعــا لمطااسيــام 
ــد  نــي ااجــدي  ــا دواســة )ان ــةي واــ ا اــا يتلــق اــ  اــا أشــاوم إلي   اــا أ  (75) (2999االي

 التخطي  اجستراتيمت يتأ ر بملادو التمو  .
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اد العطنة علت أ  قلـة المـوافا اا أفر  %30(ي  طع وافق 2فت المرتبة الثالثة  جاجم ال باوف )
الماد ــة ال زاـــة للقـــا مطا علـــت إعـــداد الخطــة اجســـتراتيمية  اـــت إ ـــد  اشـــو م التخطـــي  

ي و ر  البا ع إتلا  ا   النتيمـة اـا 0202اجستراتيمت بالمااعةي وال باوف داللة عند استو  
لمطااسيـة المخللـة للخطـة ستيمة ال باوف السابقةي فقلـة المـوافا الماد ـة ستيمـة ضةي يـة لقلـة ا

 اجستراتيميةي وا ا  دوو  لا تأ طر سلةت علت تنلط  الخطة اجستراتيمية للمااعة.

اـا أفـراد العطنـة علـت أ  ضـ   اتابعـة  %50( فت المراا الراب ي فقد وافق 4جاجم ال باوف )
و م بع  و دام المودف لمـد  تنلطـ  الكليـام للخطـة اجسـتراتيمية للمااعـةي اـت إ ـد  اشـ

ي وترجـ  اـ   النتيمـة إلـت أ  0202التخطي  اجستراتيمت بالمااعةي وال باوف دالـة عنـد اسـتو  
و دام المودف بالكليام ات المنو   عا اتابعة تنلط  الخطة اجستراتيمية وبالتالت إسشغال اـ   

 الو دام بأعمال أ ر  يس ر بشو   سلةت علت تنلط  الخطة اجستراتيمية للمااعة.

فق  اا أفراد العطنة علـت  %33233(ي فقد وافق 1مراا الخااس وان طر جاجم ال باوف )فت ال
أ  ييــا  المســـاجلة للليـــادام عنــد إوتكـــا  بعـــ  ان طـــاج  ت عــد إ ـــد  اشـــو م التخطـــي  

ي وترجـ  اـ   النتيمـة إلـت تـردد أفـراد 0202اجستراتيمت بالمااعـةي وال بـاوف دالـة عنـد اسـتو  
مشولة وذلـك القتنـاعع  بـأ  اةـدأ المماسـبة يـت  تطةيقـا فـت اعظـ  ان يـا  العطنة تما  ا   ال

 علت ا  اا يرتكب أ   طأ يتعلق بالعم  دا   المااعة.
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 المحورالخامس: المشكالت المتعلقة بالبيئة الخارجية للجامعة:

 (5جدول )
  واج أفراد العطنة  ول بع  المشو م المتعلقة بالةطئة الخاوجية للمااعة

 وقــــــــــــ 
 أ ياسا   اوافق  ال باوف ال باوف

 طــــــــــــــــر 
    اوافق

ضـــ   الع قـــة  ـــطا  2
المااعــــة واسسســــام 

 الممتم  المملت.

 2 10 9 م
0236 126** ٪ 30 66263 3233 

صــعوبة تملطــ  الةطئــة  1
 الخاوجية للمااعة.

 4 6 10 م
0224 1223** 

٪ 66263 10 23233 
إوتلـــاع اعـــدل انايـــة  3

ممــي  فــت الممتمــ  ال
 بالمااعة.

 3 5 11 م
0222 1.91** ٪ 33233 26263 20 

ــــت  4 ــــر الســــر   ف التغط
إ تياجام سو  العم  
فـــت الةطئـــة المميطــــا 

 بالمااعة.

 5 9 26 م

0239 1.64 ** ٪ 53233 30 26263 

ــة  5 إوتلــاع اعــدل البطال
  طا الخرجطا.

 1 2 10 م
0223 1225** 

٪ 66263 16263 6266 

 اا المدول السا ق اا يلت يت ل 

اــا أفــراد العطنــة علــت أ  إوتلــاع  %33233( فــت المراــا االولي فقــد وافــق 3جــاجم ال بــاوف )
ـــة فـــت الممتمـــ  الممـــي  بالمااعـــة    عـــد أ ـــد المشـــو م التـــت تواجـــا التخطـــي   اعـــدل اناي

ــد اســتو   ــة عن ــاوف دال ــت ي و  رجــ  البا ــع اــ   النت0202اجســتراتيمت بالمااعــةي وال ب يمــة إل

                                            
 0202)**(  دالة عند مستوى   .02002)***( دالة عند مستوى 

 0205)*( دالة عند مستوى  



 م1023( يناير 33ـــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 350 - 

الظروت االقتلاد ة الل بة التت تعاست انعا أ لب انسر المووسة للممتم  الممي  بالمااعةي 
والتت بسةةعا تل   الكثطر اا انسر إلما  أ نا عا بسو  العم  ابورا  دو  إسـتكمال تعلـيمع  

الـواود   ليووسوا الدو د   لألسرفي وتتلق ا   النتيمـة اـ  اـا تـ  اجشـاوف إليـا فـت التعديـدام
فت تملطـ  الةطئـة الخاوجيـة للمااعـةي والتـت تـ  ذاراـا فـت اجضـاو النظـر  للبمـع ضـما ا اـل 

 الخطة اجستراتيمية للمااعة.

اـا أفـراد العطنـة علـت أ  صـعوبة  %66263(ي فقـد وافـق 1فت المراا الثاست  جـاجم ال بـاوف )
جــا التخطــي  اجســـتراتيمت تملطــ  الةطئــة الخاوجيــة للمااعــة  اــت إ ـــد  المشــو م التــت توا

ي وترج  ا   النتيمة إلت الطةيعة اللـ بة والمعقـدف 0202بالمااعةي وال باوف دالة عند استو  
ــ  العــادام والتقالطــد الســا دف فــت اــ ا  ــر اــا عااــ  اث للممتمــ  الممــي  بالمااعــة ستيمــة نكث

افة إلــت الظــروت الممتمــ  والتــت تتمطــا بطةيعــا  اصــا ت ا ــد الممتمــ  تعقطــدا  وصــعوبا باجضــ
االقتلــاد ة وسقــص العديــد اــا الخــداام التــت  متــاو إلطعــا الممتمــ ي وبالتــالت فتملطــ  الةطئــة 
الخاوجيــة المميطــة بالمااعــة اخطــو  ضـــما الخطــوام انساســية لةنــاج الخطــة اجســـتراتيمية 

 للمااعة ياداد صعوبا فت    ا   الظروت.

اــا أفــراد العطنــة علــت أ   %66263قــد وافــق (ي ف5  جــاجم ال بــاوف )اوــرو فــت المراــا الثــاست
ــطا الخــرجطاي   عــد إ ــد  اشــو م التخطــي  اجســ ــة   ــدل البطال ــاع اع بالمااعــةي  تراتيمتإوتل

ي و ر  البا ع أ  إتلا  اعظ  أفراد العطنة علـت اـ   المشـولةي 0202وال باوف دالة عند استو  
م المتواجــدف فــت الةطئــة الخاوجيــة يرجــ  إلــت إداواعــ  بــأ  اشــولة البطالــة ت عــد إ ــد  التعديــدا

للمااعة اما  عر فت اجضاو النظر  للبمعي والتت تـسد  إلـت تعثـر تنلطـ  الخطـة اجسـتراتيمية 
للمااعةي ستيمة لعدم قدوف المااعة اا   ل  طتعا اجسـتراتيمية علـت التنسـطق والتوفطـق  ـطا 

 أعداد الخرجطا انعا سنو ا  وح تياجام سو  العم  المملت.

اـا أفـراد العطنـة علـت أ  التغطـر  %53233(ي  طع وافـق 4ت المرتبة الثالثة  جاجم ال باوف )ف
الســر   فــت إ تياجــام ســو  العمــ  فــت الةطئــة المميطــة بالمااعــة    عــد أ ــد المشــو م التــت 

ي و  رج  البا ع السـةب 0202تواجا التخطي  اجستراتيمت بالمااعةي وال باوف دالة عند استو  
إلـت و  ــة بعـ  أفـراد العطنـة أ  اــ ا التغطـر فـت سـو  العمــ  قـد يتعـاو  فـت بعــ  فـت ذلـك 

ان يــا  اــ  الخطــ  اجســتراتيمية للمااعــة والتــت تمتــد للتــرام زانيــة ضو لــةي والتــت قــد تمــدث 
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  لعــا بعــ  الظــروت الطاو ــة التــت تلــا ةعا بعــ  التغطــرام فــت ســو  العمــ  َتبع ــد بعــ  
الخطة اجستراتيميةي واا    قد   عرق  اـ ا اـا وجعـة سظـرا  الشتج عا اا او ارسوم لا فت 

 تنلط  بع  جواسب الخطة الموضوعة.

اا أفـراد العطنـة علـت أ  ضـ   فق   %30(ي  طع وافق 2فت المراا ان طري جاجم ال باوف )
د إ ـد  اشـو م التخطـي  اجسـتراتيمت ت عـالع قة  طا المااعـة واسسسـام الممتمـ  المملـت  

ي و ر  البا ع أ  تردد أ لب أفراد العطنة تمـا  اـ   0202ي وال باوف دالة عند استو  بالمااعة
ــة وبعــ  اسسســام  ــطا المااع ــام   ــام واجتلاقي ــت وجــود بعــ  الع ق ــد يرجــ  إل المشــولة  ق
الممتم  المملتي واا    فع   المشولة قد تظعر أ ياسا  عنداا ت    اـ   الع قـة أو تنتعـت 

د تختلت أ ياسـا  أ ـر  عنـداا ت عـاد اـ   الع قـام بشـو  أو بـ  ر أو عنـداا ا   اجتلاقيامي وق
   ت ةرم إتلاقيام جديدف  طا المااعة واسسسام الممتم  المملت. 

 :خامساً: خالصة نتائج البحث

بعد أ  إستعت البا ـع فـت المـاج السـا ق اـا عـر  وتملطـ  ستـا د الدواسـة المطداسيـةي 
لخلــا  لنتــا د الدواســة المطداسيــةي وســوت يــت  اجقتلــاو علــت  قــوم فــت المــاج التــالت بعــر  ا

 %50عر  المشو م التت  للي علت سسبة اوافقة اا قة  أفراد العطنـة تا ـد عـا سسـبة ال
 ي وات اانتت فت ا  اموو اا اماوو اجستباسة

 المحور األو : المشكالت المتعلقة بالقيادات الجامعية وهى: -1

 قراو دا   المااعة.المراا ة فت صناعة ال -

إســتئثاو بعــ  الليــادام الماا يــة بــالرأ  وقلــة إاتمــااع  بــ واج المــدير ا المســئولطا عــا  -
 اباشرف انعمال اجداو ة. 

 إامال اعايطر التمطا واجقتداو فت إ تياو القادف اجداو طا. -
 :الثانى: المشكالت المتعلقة بالمسئولين عن التخطيط بالجامعة وهى المحور -2

المسئولطا عا التخطي  بيشرا  أع اج اطئـة التـدو س فـت عمليـة التخطـي   ااتمامض    -
 اجستراتيمت.

 إامال التقو   المستمر لمواسب الخطة اجستراتيمية الموضوعة للمااعة. -
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 قلة اجاتمام  تدو ب القا مطا علت اتابعة وتنلط  الخطة اجستراتيمية. -
 لمتعلقة باإلداريين بالجامعة وهى:المحورالثالث: المشكالت ا -2

 ب ج اججراجام اجداو ة فت بع  إداوام المااعة ستيمة الروتطا. -
 اللي  والمعتقدام القةلية المسيطرف علت عقول بع  الليادام اجداو ة والعاالطا بالمااعة. -
 إعتقاد بع  اجداو طا أ  وسالة المااعة وو  تعا امرد شعاوام فق . -
 عوم التخطي  اجستراتيمت لد  بع  اجداو طا. مو  ال -
 المحور الراب : المشكالت المتعلقة بالبيئة الداخلية للجامعة وهى: -4

 قلة الموافا الماد ة ال زاة للقا مطا علت إعداد الخط  اجستراتيمية. -
 ض   اجاواسام الماد ة لكثطر اا اليام المااعة. -
 الخطة اجستراتيمية. سقص اجاواسام الماد ة لتنلط  -
 المحور الخامس: المشكالت المتعلقة بالبيئة الخارجية للجامعة وهى: -2

 صعوبة تملط  الةطئة الخاوجية للمااعة. -
 إوتلاع اعدل اناية فت الممتم  الممي  بالمااعة. -
 التغطر السر   فت إ تياجام سو  العم  فت الةطئة المميطة بالمااعة. -
 لبطالة  طا الخرجطا.إوتلاع اعدل ا -

 :التصور المقترحسادساً:

فــت ضـــوج النتــا د التـــت أســلر عنعـــا البمـــع اــا  ـــ ل إضــاو  النظـــر  واــا  ـــ ل الدواســـة 
ي فيسا  موا االجابا علـت التسـا ل السـادس للبمـع واـو س اـا التلـوو المقتـر  لمـ  المطداسية

التلـوو علـت امموعـة اـا  اشو م التخطي  االستراتيمت بمااعة جنو  الواد سي و قوم اـ ا
انسس و سعت إلت تمقطق بع  انادات اا  ـ ل امموعـة اـا اججـراجام واـ ا اـا يت ـل 

 فيما يلت 
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 أسس التصور المقترح: -أ

 ةنت التلوو المقتر  علت امموعة اا انسس تتمث  فت ي   
 قة .التراطا علت اتخاذ القراوام المالية فت ضوج اا  موا أ  يترتب علطعا فت المست -
 تطو ر اآلداج دا   المااعة. -

 تقد    لول ج و ة لمشو م المااعة. -

 التراطا علت العم  المماعت دا   المااعة. -

 االستلادف اا جمي  ااواسام المااعة. -

 تعظي  اةدأ الشوو  فت إتخاذ القراوام. -

 أهداف التصور المقترح: -ب

 بمااعة جنو  الواد . يعدت التلوو المقتر  إلت    اشو م التخطي  االستراتيمت
 إجراءات التصور المقترح: -ج

لتمقطـق أاـدات التلـوو المقتـر   يتطلـب ذلــك امموعـة اـا اججـراجام التـت  موــا أ  
 تسع  فت    اشو م التخطي  االستراتيمت بمااعة جنو  الواد ي وات اانتت 

 
 أوالً: اجراءات تتعلق بالقيادات الجامعية: وتتمثل فى:

 الماا ية علت المشوو  عند اتخاذ القراوام. رص الليادام  -
ــاالجراجام المتعلقــة بالمتابعــة والتقــو   المســتمر للخطــة  - ــادام الماا يــة ب ااتمــام اللي

 .االستراتيمية

ااتمام الليادام الماا ية  وضـ  امموعـة اـا المعـايطر التـت يـت  فـت ضـو عا ا تيـاو  -
 الليادام االداو ة دا   المااعة.

لماا يـــة بعقـــد اللقـــاجام الدوو ــة اـــ  العـــاالطا بالمااعـــة لمعرفـــة ااتمــام الليـــادام ا -
 .خطة االستراتيمية واماولة  لعافيما يتعلق بال  المشو م التت تواجعع
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 ثانياً: اجراءات تتعلق بالمسئولين عن التخطيط االستراتيجى بالجامعة: وتتمثل فى:

المشـاواة سـواجا  اـا  رص المسئولطا عا التخطي  االستراتيمت علت توسـي  قاعـدف  -
 أع اج اطئة التدو س أو االداو طا عند وض  الخطة االستراتيمية.

نع ــاج اطئــة التــدو س   ــرص فر ــق التخطــي  االســتراتيمت علــت إقااــة ووش عمــ  -
 عاالطا بالمااعة جض عع  علت الخطة االستراتيمية للمااعة .وال

لتوفطر المطااسيام ال زاة لتنلط  اقترا  فر ق التخطي  االستراتيمت لطر   طر تقلطد ة  -
 الخطة االستراتيمية للمااعة.

 جراءات تتعلق باالداريين بالجامعة: وتتمثل فى:إثالثاً: 

 البعد عا الروتطا فت العم  اجداو . -
 البعد عا سيطرف اللي  والمعتقدام القةلية علت العم  اجداو  دا   المااعة. -

 لعم .اجستعداد لتقة  المديد فت أسالطب ا -

المــرص علــت   ــوو ووش العمــ  والتــدو بام التــت توفراــا المااعــة لعــ  فيمــا يتعلــق  -
 بالتخطي  االستراتيمت.

 رابعاً: إجراءات تتعلق بالبيئة الداخلية والخارجية للجامعة: وتتمثل فى:

 تطةطق اةدأ المماسةية عند تنلط  الخطة االستراتيمية. -

   الخطة االستراتيمية.تلعط  دوو و دام المودف فت اتابعة تنلط -

 وض  أليام للتعرت اا   لعا علت ا تياجام سو  العم   اوو المااعة -

عقد سدوام لتعر   أع اج الممتمـ  المملـت بالخطـة االسـتراتيمية للمااعـة وباللوا ـد  -
 التت تعود علت الممتم  اا تنلط اا.

 
 
 
 
 
 

 حواشى البحث ومراجعه
ي العـدد املـة المعرفـةاممد اللاتل المعطنتي سالتخطي  اجستراتيمت لمسسسـام التعلـي  العـالتسي (  1)

 .1022د سمةر ي240
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Available at: http://www.almarefh.org/news.php2action showxid=913,last visit 

20 Feb 2012. 
االود   جـداوا  -) عمـا اجداوف اج داعية للمااعام  سماذو  ديثـةأ مد الخططبي عادل اعا عاي (  2)

 .250( ص1006للكتا  العلمتي 
المــستمر وشــد  ا مــد ض يمــاي سالتخطــي  اجســتراتيمت والمــودف الشــاالة فــت التعلــي  المــااعتي (  3)

 13-14تعلـي  والبمـع العلمـت فـت الـدول العربيـة فـت اللتـرف اـا الثاست لتخطي  وتطو ر ال
 .21( ص1002)جااعة الملك فعد للةترول والمعاد ي المملكة العربية السعود ةي  فةراير

)اســق    1010-1006سـعطد  ــا  مـدي اشــروع إسـتراتيمية تطــو ر التعلـي  فــت سـلطنة عمــا  (  4)
 .20( ص1006وزاوف التعلي  العالتي 

ل الشربطنتي سالتخطي  اجستراتيمت واستخدااا فت اسسسام التعلي  العالت و  ا استقةليةسي الع  ( 5)
) اليـة  د سـمةر 20-3المستمر انول إتمااام التربية وتمـد ام المسـتقة  فـت اللتـرف اـا 

 .42( ص2993التربية والعلوم االس ايةي جااعة السلطا  قا وسي

(6)Hax, A & Majluf, N, "Organization Design: A case Stady on Matching 

Strategy and Structure", Journal of Busines Strategic, Vol.83, No. 4, 

1996,PP. 72-90. 

 .39-32الع لت الشربطنتي ارج  سا قي ص ص  (7)
(8)Chang, J, "The World Comes to  the Academy", Education Review, 

Vol. 30, No.1, 2008,pp.1-34  

المتغطـــرام والتمـــد ام وأفـــا  المســـتقة   -التعلـــي  العـــالت فـــت علـــر المعرفـــةســعطد  ـــا  مـــدي  (9)
 .10(ص1003)انود  داو الشرو ي

إ ــاد الــدجنتي سواقــ  التخطــي  اجســتراتيمت فــت المااعــة اجســ اية فــت ضــوج اعــايطر المــودفسي  (10)
 .33ي ص1006ااجستطري المااعة اجس اية بغافي 

 ا ارضت الكلث ي  ازم علـت ا مـدي ساعوقـام التخطـي  اجسـتراتيمت فـت جااعـة أم القـر   مد  (11)
 المملة العربية ل ما  جودف التعلي  المااعتاا وجعة سظر أع اج اطئة التدو س فطعاسي 

  15( العدد العاشري ص1021)تلدو عا جااعة العلوم والتكنولوجيا باالود ي 
س النـــوا ي ستقر ـــر  ــــول التخطـــي  اجســـتراتيمت وأادافــــا اراـــا الدواســـام والبمـــوث بمملــــ (12)

 .1003وا تلاصاتا وأسبا  سما ا واعوقاتاسي البمر اي 

http://www.almarefh.org/news.php2action
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( 1009)االســوندو ة  الــداو الماا يــةيدلطــ  المــدير ا إلــت التخطــي  اجستراتيمتأ مــد اــااري (  13)
 .22ص

تعلــي  المــااعت  ســا اختــاو  ســطاي ستلــوو اقتــر  لتطةطــق التخطــي  اجســتراتيمت فــت ال(  14)
)تلدو عا المم يـة الملـر ة للتربيـة المقاوسـة واجداوف التعليميـة  املة التربيةالملر سي 

 .120-259( السنة الخااسةي العدد السادسي ص1001ي
اممد  سا المبعوثي ستلوو اقتر  للتخطي  اجستراتيمت فـت إداوف اسسسـام التعلـي  العـالت (  15)

)تلــدو عــا المم يــة الملــر ة للتربيــة  املــة التربيــةسي فــت المملكــة العربيــة الســعود ة
 .216-39( ص1003المقاوسة واجداوف التعليمية ي

اممد سطد اممدي سالتخطي  اجستراتيمت لتطـو ر اليـام التربيـة بممعوو ـة الـر العربيـة فـت (  16)
 .1005علر المعلواامسي داتووا ي الية التربية بقناي جااعة جنو  الواد ي 

باسـتخدام أسـلو   1011د فر د عةد الشافتي ستخطي  التعلي  بمااعة المنلووف  تت عام أ م(  17)
 .1006التخطي  اجستراتيمتسي داتووا ي الية التربيةي جااعة المنلووفي 

 إ اد الدجنتي ارج  سا ق.(  18)
سلطنة  سعود  ا سليما   ا اطري سواق  التخطي  اجستراتيمت فت اليام العلوم التطةيلية فت(  19)

 -المـستمر الـدولت الثـاست لتطـو ر التعلـي  العـالتعما  وع قتا بمستو  اآلداج التعليمتسي 
 (.1009)جااعة المنلووفي سوفمةر 1-2اتمااام اعاصرف فت تطو ر اآلداج المااعت 

ــة عــطا (  20) ــت جااع ــا البمــع المــااعت ف ــاي سالتخطــي  اجســتراتيمت لمراك ــد العا  أ مــد اممــد عة
 .1009ا ي الية التربيةي جااعة عطا شمسي شمسسي داتوو 

أ ا و ا  العةدي سإضاو اقتر  لنظام المعلواام اجداو ا لترشـطد عمليـة التخطـي  اجسـتراتيمت (  21)
 .1020بالتطةطق علت اليام جااعة  لب سي ااجستطري الية التماوفي جااعة عطا شمسي

ع  ق ا ا التعلي  المااعت فت الر فت سالتخطي  اجستراتيمت لمواجعة بأسماج أ مد  ل ي (  22)
 .1022ضوج التغطرام المعاصرفسي ااجستطري الية التربيةي جااعة سوااوي 

(23)Pisel, Kenneth P., "The Validation of a Detailed Strategic Planning Process 

Model for the Implementation of Distance Education in Higher 

Education", Dissertation Abstracts International, Vol. 63, No. 2 

,Aug,2002,p.569. 
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(24)Staley, Timothy G. , "Contextual and System Dimensions of Strategic 

Planning in Texas Colleges: A Test of the Ramanujam and 

Venkatraman Planning Model ", Dissertation Abstracts International , 

Vol.63, No. 2,Aug, 2004, p.670. 

(25)Machado, Maria, "Strategic Planning in Portuquese Higher Education 

Institutions", Planning for Higher Education, Vol.34, No. 1,Sep. 2005, 

pp.29-39. 

(26)Taylor, James, "Higher Education Leadership and Management: From 

Conflict to Interdependence Through Strategic Planning", Tertiary 

Education and Management, Vol. 12, No.2,Jun. 2006, pp.137-160. 

(27)Hayward, Fred, "Strategic Planning for Higher Education in Developing 

Countries: Challenges and Lessons", Planning for Higher Education, 

Vol.36, No.3, 2008, pp.5-21. 

(28)Del Barrio- Garcia, Salvador, "The Value of Client Perceptions in 

University Strategic Planning: An Empirical Research Study", 

Industry and Higher Education, Vol. 23, No.6,2009, pp.423 -436. 

)القــاارف  امموعــة النطــ  العربيــةي  ابــاد ج اجداوف   أســس والــاهي وي علــت اممــد انلــو (  29)
 .232( ص2999

ــي  الكبــاو  انظــوو إســتراتيمتضــياج الــديا زااــري (  30) )القــاارف  اراــا  ــا  لــدو  للدواســام  تعل
 .224-223( ص ص 2993اجسما يةي 

 .224المرج  السا قي ص(  31)
( ص 2924)القاارف  داو الكتا  الملر ي  اجداو ة اعم  الطلمام العلومأ مد زات  دو ي (  32)

302. 
(33)William, Ascher  , Over Holt Strategic Planning and Forecasting , Political 

Risk and Economic Opportunity (New York : John Wiley & Sons 

Press,1983)p.10. 
 .63اممد سطد اممدي ارج  سا قي ص(  34)

 (35)Members of the society of Education Officers & the Association of 

Directors of Education in Scotland, Education Administration, Edited 
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by: Kenneth Brooks Bank & Keith Anderson, 3 Edition (U.K, 

Westgate House, Longman Group Uk Limited, 1989) p.64. 

)تلدو  املة الية التربيةراهي ي ساج لاجام السواسية وحعداد الخط  التربو ةسي اعنت اممد إ (  36)
 .225-99ي ص 39( العدد 2999عا الية التربية بالمنلووفي جااعة المنلووفي

 (37)Bryson, Johen. M, Strategic Planning for Public Service and Non 

Profit Organization (New York: Pergamon Press, 1993) 

p.16.. 

ــا عمــري سإداوف المــودف الشــاالة امــد   لــدع  اجداوف اجســتراتيمية فــت (  38) ــي فــاوو    ــدو   ن ف
سدوف اجداوف اجستراتيمية فت اسسسام التعلي  العـالت فـت اللتـرف اـا اسسسام التعلي  العالتسي 

 .11( ص1005)جااعة الملك  الدي المملكة العربية السعود ةي  د سمةر 10-11
 (39)Ston, Susan C., Shaping Strategy, Independent School Planning in the 

Goals Cboston, National Association of Independent School, 

1993, pp.5-6  
ــام (  40) ــام فــت المااع ــت اليــام الةن ســعاد  نــي فعــد المــاو تي ساسشــرام التخطــي  اجســتراتيمت ف

االبعـاد  –سـدوف التعلـي  العـالت لللتـاف اطئـة التـدو سسي  السعود ة اا وجعة سظـر أع ـاج
( 1020)جااعـة ضطبـاي المملكـة العربيـة السـعود ةي يناير  6-4والتطلعام فت اللترف اا 

 .146ص
 .102 سا اختاو  سطاي ارج  سا قي ص(  41)
ايـــ  تلكـــر إســـتراتيميا  اـــا إعـــادف إكتشـــات المســـاوام واجتمااـــام  ـــو  جـــاوام و  ـــرو ي (  42)

( 2992ي ترجمة  عةد الر ما توفطق )القاارف  اراا الخةـرام المعنيـة لـوداوفي للميمةا
 .33ص

ي ترجمـة  اممـد عةـد الكـر   )القــاارف  التطةيقــام -المسـئوليام -المعـام -اجداوف طتـر دواكـري (  43)
 .263( ص2996الداو الدولية للنشر والتوز  ي 

انظــوو اعاصــرسي  -للمنظمــام  دواســة تملطليــة علــت امســا يوســ ي ستملطــ  الةطئــة الخاوجيــة (44)
)تلـدو عــا اراــا البمــوث والتو طـقي اجاــاوام العربيــة المتمــدفي  املـة  فــا  اســتقةلية

 .216ي ص 39ي العدد 1( المملد 2999
 . 230ي ص ارج  سا قأ مد سطد الطلتي (45)
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-125( ص ص 6299)القـاارف  داو الكتـبي  المدير فت الةطئـة الملـر ةأ مد سطد الطلتي  (46)
126 . 

 . 239 سا اختاو  سطاي ارج  سا قي ص  (47)
 . 232علت امسا يوس ي ارج  سا قي ص (48)
)القـاارف  اوتبـة  1ي  التخطي  التعليمت  أسسا وأسالطبا واشو تااممد سي  الديا فعمتي  (49)

 . 125-105( ص 2996االسملو الملر ةي 
 (50)Lenner, Alexandra L., "Strategic Planning for Higher Education, 

Why Higher Education Needs Strategic Planning", California 

State University, 1999, P.9. 
) اجســوندو ة  الموتــب اجداوف اجســتراتيمية  الــاهي  و ــاالم تطةيليــةإســماعط  اممــد الســطدي (  51)

 .39-32( ص ص2990العربت المديعي 
 .231ج  سا قي ص  سا اختاو  ساي ار (  52)
)تلدو  املة اجداوفاممد اممد الباد ي ساستقة  التخطي  اجستراتيمت فت الع قام العااةسي (  53)

 .62( العدد الراب ي ص 2996عا إتماد جم يام التنمية اجداو ةي القاارفي 
عةـد العا ـا  ي ترجمـة اجداوف المدوسية فت القر  الماد  والعشر ا راسي دايناي لندا إليسو ي (  54)

 .22( ص2999الةعواشت )القاارف  النع ة العربية ي
ــرأ مــد ســطد الــطلتي (  55) ــة اــدير الق المــاد     تمــد ام العولمــة والتخطــي  اجســتراتيمت  و  

 .96-95( ص ص2999)القاارف داو الكتبي  والعشر ا
 .22ي ص ارج  سا ق راسي دافطاي لندا إليسو ي ( 56)
)عمـا    عملياتعا المعاصـرف -ادا  اا -داوف اجستراتيمية  الاهيمعااجف    سا المسطنتي  (57)

 . 53( ص1000داو وا   للنشر والتوز  ي 
 . 224 سا اختاو  سطاي ارج  سا قي ص (58)
 . 232ي صارج  سا قضياج الديا زااري  (59)
 . 233-234( ص 2933) القاارف  اوتبة  ر بي  اجداوف المعاصرفعلت السلمتي  (60)

 (61)Hax, Arnolo C.& Nicholas Mayluk  , " The Strategic Concepts & 

Process" Hall – International  , Inc ,U.S.A Prentice , New Jersey, 

1999, pp.2-4. 
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 . 34اممد سطد اممدي ارج  سا قي ص  (62)
وسظر ـام و ـاالم  الاهي  –التخطي  اجستراتيمت واجداوف اجستراتيمية أ مد عطا هللا قطااطاي  (63)

 . 231( ص 2996االود   داو امدالد  للنشر والتوز  ي  -)عما  تطةطق
 . 53ي صارج  سا قف    سا المسطنتي  (64)
 اجداوف اجســـتراتيمية لمواجعـــة القـــر  المـــاد  والعشـــر اعةـــد الممطـــد عةـــد اللتـــا  المغربـــتي  (65)

 . 30( ص2999)القاارف  امموعة النط  العربيةي 
 . 90ي ص ارج  سا قسي  الديا فعمتي  اممد (66)
 .1025-1022جااعة جنو  الواد ي الخطة اجستراتيمية للمااعة اا  (67)

Available at:http://www.svu.edu.eg/Arabic/links/stratigy/ 

                       Stratigy.html, last visit 21 May 2012. 
 .321( ص2920  داو المعاوتي )القاارفاللياس النلست صلوم فروي (  68)
ــنلس اج لــا ت وقيــاس العقــ  البشــر  فــساد الةعــت الســطدي (  69) ــ  ال ــر  3ي  عل )القــاارف  داو اللك

 .549( ص2939العربتي 
)القــاارف  داو المعــاوتي  الليــاس واج لــاج النلســت والتربــو  اممــود عةــد الملــي  انســتي (  70)

 .103( ص2994
 .331ي صا قارج  سفساد الةعت السطدي (  71)
 .515ي صالمرج  السا ق(  72)
( 2993)أســطو   اطــاب  اللطثــتي اماضــرام فــت انــااد البمــع عةــد هللا الســطد عةــد المــوادي (  73)

 .246ص
 .246ي صالمرج  السا ق(  74)
اند  ني ااجد  ا  ثطلاي سالتخطـي  اجسـتراتيمت فـت إداوف التعلـي  اـا قةـ  المدوسـة اج تدا يـةسي (  75)

( 2999)تلدو عا اوتب التربية العربت لـدول الخلـيد العربـتي الخليد العربت املة وسالة
 السنة العشرو ي العدد الثاست والسبعو .


