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Abstract 
The importance of this study is that it highlights the effective role which played by 
strategic planning as the backbone of strategic management, whose significantly 
contributes to the development of education, and also this study aimed to identify the 
reality of strategic planning in these institutions by answering the questions: What is the 
reality of strategic planning in these institutions? What is the availability of financial and 
human resources necessary for the implementation of the strategic planning? 
To achieve its objectives, the study used the descriptive analytical method, utilizing a 
questionnaire that was distributed to the study sample which represented in deans and 
heads of scientific affairs in some colleges at the University of Tripoli. The statistical 
package (SPSS) was used to analysis the data. The study found that the strategic 
planning in the undergraduate education mainly depends on the extent of the college 
administrations' are convinced of the importance of strategic planning and how applied 
their planning. The results also showed the role played by financial and human 
resources in the success of the strategic planning process. 
A number of recommendations can be provided by this study, which is the importance of 
dissemination of the culture of planning in general and strategic planning in particular 
among faculty members and staff within the faculties. The administrations of these 
colleges must commit to implementing, monitoring and supervising the strategic plans. 
The recommendations also emphasized the necessity of providing sufficient financial 
resources to rationalize strategic plans as well as continuous training of human 
resources to carry out the tasks and responsibilities of strategic planning. 
Finally, the challenges facing higher education institutions require the adoption of a 
strategic plan based on a set of specific qualitative and quantitative objectives that can 
be implemented within a specific period of time. This will eventually lead to the 
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development of university education programs and curricula as a means of ensuring the 
quality of education and achieving benefits to contribute to the sustainable development 
of society. 
Keywords: Strategic Planning, Institutions Development, University Education,  
Technical Education, Tripoli University. 

 :ملخص الدراسة
عتباره اب ستراتيجيالالدور الفعال الذي يلعبه التخطيط اهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على أ تأتي

 هذه تهدفكما ، الجامعي التعليم كل كبير في تطوير مؤسساتوالتي تسهم بش، ستراتيجيةاإلالعمود الفقري لإلدارة 
خطيط من حيث تطبيق الت ،الجامعي التعليم ستراتيجي في مؤسساتالالدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط ا

ستراتيجي في الواقع التخطيط ا هو ما :التساؤلاإلجابة عن ل وذلك من خال ؛ستراتيجي في تلك المؤسساتالا
لتحقيق ؟ و اتيجيةاإلستر لخطة ا لتنفيذ الالزمة والبشرية مدى توافر الموارد الماليةما و ؟لجامعيايم مؤسسات التعل
توزيعها على تم ستبانة، ا ستمارةاداة الدراسة في استخدام وتمثلت أ، التحليلي الوصفي المنهج تباعاتم  أهداف الدراسة

ولمعالجة البيانات ، لكليات بجامعة طرابلسالعلمية ببعض ا ووكالء الشؤون الكليات في عمداءل المتمثالدراسة،  عينة
ن التخطيط أ لى مجموعة من النتائج تمثلت فيوتوصلت الدراسة إ، اإلحصائية مةستخدام برنامج الرزاتم  فقد
طيط خهمية التأب دارات الكلياتإمدى اقتناع  علىبشكل أساسي يعتمد الجامعي، ستراتيجي في مؤسسات التعليم الا

التخطيط الموارد المالية والبشرية في نجاح عملية  ؤديهوضحت النتائج الدور الذي تأكما  وتنفيذ خططه،تراتيجي، ساال
عام، نشر ثقافة التخطيط بشكل  ،اههمأنه يمكن تقديم مجموعة من التوصيات إالنتائج ف ضوء وعلى ستراتيجي،الا

دارات هذه إل نبغيكما ي. الكلياتداخل  والعاملين سعضاء هيئة التدريألدى اص خبشكٍل ستراتيجي الوالتخطيط ا
ضرورة توفير  ضا  يوتضمنت التوصيات أ شراف عليها،ومتابعتها واإل ،ستراتيجيةالالتزام بتنفيذ الخطط الالكليات ا

 مسؤولياتو  بأعباءالتدريب المستمر للموارد البشرية للقيام  وكذلك ، ستراتيجيةإليذ الخطط افالموارد المالية الكافية لتن
 .ستراتيجيالالتخطيط ا

ترتكز ، ستراتيجيةإتبني خطة  تستوجب والتقني الجامعين التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم إف وختاما  
خالل فترة زمنية محددة، والتي تؤدي في نهاية للتنفيذ، على جملة من األهداف النوعية والكمية المحددة القابلة 

 ماهمسلإلاألهداف وتحقيق ، التعليمكوسيلة لضمان جودة  والتقني الجامعيناهج التعليم المطاف إلى تطوير برامج وم
 .في تنمية المجتمع المستدامة

 .جامعة طرابلس ،التقنيالتعليم  ،الجامعيالمؤسسات، التعليم  تطوير ستراتيجي،الالتخطيط ا: المفتاحيةالكلمات 
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 :المقدمة
 ؛أهم العوامل الهادفةمن  ،وتحقيق غاياته ،دورهوتفعيل  ،جامعياليعد التخطيط لتطوير مؤسسات التعليم 

وابتكارية، وتحقيق  ،ما بها من طاقات إبداعيةطالق ا، بتأهيلة للموارد البشرية و إلنجاز عملية التنمية المستدامة
ورؤية  ،تراتيجيةسامتالك إرادة اعلى تلك المؤسسات  صبح لزاما  أحيث  وقدارتها،اكتشاف ذاتها طموحاتها في إعادة 

ومواكبة التطورات  ، لحل المشكالت التي تواجهها تجعلها قادرة على تبني نمط التخطيط االستراتيجي ،مستقبلية
 .الحديثة في البيئة المحيطة

 :الدراسةمشكلة 
الدراسة وما تعانية مؤسسات التعليم العالي لموضوع التخطيط أدبيات الباحثان على طالع امن خالل 

ر عن المركز الوطني وذلك حسب التقرير الصاد (05، 5102،مرجين)الدراسات السابقةوما خلصت إليه تيجي االسترا
والذي أوضح أن  ،5102عتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية عن الجامعات الحكومية عام الضمان جودة و 

مما  المجتمع والتنمية، حتياجاتامستوى  ة التغيرات التي حدثت علىالجامعات الحكومية الليبية غير قادرة على مواكب
 أثر بشكل مباشر على جودة التعليم وعلى مخرجاته، ، وهذاستراتيجيالترتب عليه ضعف في تطبيق برامج التخطيط ا

وهي مرتبة تدل داللة قاطعة على أن  (044) أصل من( 045)المرتبة بحيث جعل النظام التعليمي في ليبيا يحتل 
للمنتدى االقتصادي العالمي دافوس الذي عقد بمنتجع دافوس وهذا وفقا   ليبيا ضعيفة جدا ،مخرجات التعليم في 

ي مدى تهتم مؤسسات ألى إ :سؤال اآلتيال عنجابة إلفي ا تنحصر مشكلة الدراسةوعليه فإن . 5102السويسري عام 
 ستراتيجي؟التخطيط االب والتقني التعليم الجامعي
 :فرضيات الدراسة

 :تيةختبار الفروض اآلاباحثان إلى ة الدراسة وأهدافها يسعى الفي ضوء مشكل 
 .مؤسسات التعليم الجامعي والتقنيستراتيجي في الهناك قصور في مستوى تطبيق التخطيط ا :الفرضية الرئيسة

 :الفرضيات الفرعية
 .وال تقوم بنشر ثقافته التخطيط اإلستراتيجي أهميةال تدرك القيادات العليا بالكليات  :الفرضية الصفرية األولى

 .التخطيط اإلستراتيجي وتقوم بنشر ثقافته أهميةتدرك القيادات العليا بالكليات  :الفرضية البديلة
ستراتيجي الفي مستوى مشاركة الموارد البشرية في عملية التخطيط ا ال يوجد تدن: الثانية الفرضية الصفرية
 .وقلة الموارد المالية لتنفيذه

ستراتيجي وقلة الموارد المالية الفي مستوى مشاركة الموارد البشرية في عملية التخطيط ا يوجد تدن: لةالفرضية البدي
 .لتنفيذه

يتعلق بإدراك وتطبيق  ختالفات بين إجابات المستقصى منهم فيمااال توجد  :الثالثة الفرضية الصفرية
 .ستراتيجي يمكن أن يعزى للمتغيرات الشخصيةالتخطيط اال
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ستراتيجي يمكن يتعلق بإدراك وتطبيق التخطيط اال توجد إختالفات بين إجابات المستقصى منهم فيما :البديلةالفرضية 
 .أن يعزى للمتغيرات الشخصية

 .ستراتيجيواكبة عمليات التطوير للتخطيط االال يوجد قصور في م :الفرضية الصفرية الرابعة
  .ستراتيجيطوير للتخطيط االواكبة عمليات التيوجد قصور في م :الفرضية البديلة

 :الدراسةهداف أ
 :يةآلتهداف الى تحقيق األيسعى الباحثان في هذه الدراسة إ 

 .ستراتيجي في مؤسسات التعليم الجامعي والتقنيسباب القصور في تطبيق التخطيط االمعرفة أ
إلستراتيجي التي يمكن أن تعزى تطبيق التخطيط ابإدراك و  فيما يتعلق في إجابات المستقصى منهم ختالفاتاال معرفة

 .للمتغيرات الشخصية
 :الدراسةهمية أ

 ،التخطيط االستراتيجي يؤديههمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على الدور الفعال الذي أ تأتي
، تقنيوال لجامعيوالتي تسهم بشكل كبير في تطوير مؤسسات التعليم ا، االستراتيجية لإلدارةالعمود الفقري  هباعتبار 

 .هتمام بهواإل هونشر ثقافت
 :الدراسة هاسلوب ومنهجأ

توزيعها على ستبانة تم االداة الدراسة في استخدام استمارة أ،  وتمثلت التحليلي اع المنهج الوصفيباتتم 
 الطابعذات  ،جامعة طرابلسووكالء الشؤون العلمية في بعض كليات  الكليات ل في عمداءالمتمث ،مجتمع الدراسة

 .(SPSS)ولمعالجة البيانات تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية، قنيالت
 :وعينتها الدراسة مجتمع

 و الهندسة و العلومو  وهي كلية تقنية المعلومات، بعض كليات جامعة طرابلس في الدراسةمجتمع  تمثل
( 01)وعددها  التمريض، و شريالطب الب و كلية الصيدلة و سنانطب األ و كلية البيطرة و التقنية الطبية و الزراعة

 عينة الدراسة أماومواكبة لما هو جديد ومبتكر في استخدام التقنية الحديثة،  التقنيةكليات وهذه الكليات بحكم طبيعتها 
مستوى كلياتهم أكانوا على سواء ،المعنين بالتخطيط االستراتيجي  ووكالء الشؤون العلميةالكليات  عمداء ل في ثمتتف
متمثلة في العمداء و  مفردة (51)عدد المفردات هو فإن وبذلك  مشاركتهم في اجتماعات الجامعة، من خالل مأ

كليات من مجموع كليات ( 01)، إي %21وبذلك يكون مجتمع البحث ما نسبته  مفردة لكل كلية،( 5)بواقع  الوكالء
و الكليات التابعه لها في أ((ب)و( أ  )في القاطع )ةسواء الكليات الرئيس كلية( 51)جامعة طرابلس والبالغ عددها

مفردة من المجموع ( 51)يأ، %21م العينة تمثل في ما نسبته ن حجأ، في حين ومنطقة جنزور ةق الجمعمنطقة سو 
 .مفردة (41)الكلي للعمداء ووكالء الشؤون العلمية والبالغ عددهم
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 :حدود الدراسة
 . ذات الطبيعة التقنية في جامعة طرابلس م الجامعيبعض مؤسسات التعلي شملتالحدود المكانية للدراسة 

 .م 5102استغرقت شهري أبريل ومايو وبعضا  من يونيو لعام  الحدود الزمنية
 .في مجال التعليم دور التخطيط االستراتيجين أو إظهار ياقتصرت على تبيالحدود الموضوعية 

 
 :الدراسات السابقة ــــ ال  و أ

 :اآلتيةمفاهيم تعرض بعض المصطلحات والكمدخل للدراسات السابقة نس
 ستراتيجيةالا
والتي تم ، والتحديات البيئية  ،ستراتيجية هي خطة موحدة ،ومتكاملة ،وشاملة ،تربط بين المزايا التنافسية للمنظمةاال"

 ،"من خالل تنفيذها الجيد بواسطة المنظمة ،تصميمها للتأكد من تحقيق األهداف األساسية للمنظمة
 (.5111،54،فبوقحأ)

 التخطيط
واإلجراءات والقواعد ستراتيجيات وبناء البرامج ، ورسم االالتخطيط يعمل على تحديد األهداف المراد إنجازها"

لتنفيذ هذه  ،من قبل األفراد والجماعات العاملة في مختلف المجاالت اإلدارية ،سترشاد بهاالتي يتم اال
 (.5100،101عريقات وآخرون،)،"ستراتيجيةاال

 ستراتيجيإلالتخطيط ا
من أنواع التخطيط الرسمي،  ، وهو نوع رئيسهو عبارة عن التبصر بالشكل المثالي للمنظمة في المستقبل"

ائل الالزمة لتحقيق هذه واختيار النشاطات والوس ،تقوم المنظمة فيه باستنباط وتشكيل األهداف طويلة المدى
 (.24،5100الضمور،) ، "هدافاأل

 راتيجي في المؤسسات العامةستالالتخطيط ا
، ستراتيجيات المنظمة ،وهي تتمثل في االستراتيجية الديناميكيةإستراتيجية المنظمة الحكومية من اتشكل "

ستراتيجيات تفيد الوأنها تتطور بتطور المنظمة، وتخضع للمراجعة الدائمة، وتتسم بأنها ملموسة في جوانب عدة، وهذه ا
لبرامج التغيير ،والفرص  ،ا  دراكا  و  مية من جوانب عدة، كونها تجعل المديرين أكثر وعيا  اإلدارة في المنظمات الحكو 

هم في توحيد دال من العمل بردود األفعال، وتساألداء المبادر ب إلى،وتطورات المخاطر، وتساعد المديرين على التحول 
تحديد ما تسعى اإلدارة إلى هم في جمع مكونات المنظمة وتدفعها للقرارات بين المديرين، وأيضا  تسا

 (21،5100،الضمور)"تحقيقه
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 التنمية والتطوير
التي تعمل على تطوير نظم  ،والتطبيقات ،والفعاليات ،كافة القراراتفي  ستراتيجية عمل تتمثل االتنمية هي 

تي تحصل في بيئة وتطوير قابليات العاملين فيها بما يؤمن مواجهة المتغيرات ال ،وأساليب عمل المنظمات اإلدارية
 (.01،5105،الحميري)تحقيق األهداف الموضوعة لها باستمرار إلى  بالشكل الذي يؤهل المنظمة  ،عمل المنظمة

- :تيبعض الدراسات السابقة وهي كاآل أتيوفيما ي
  (5101مرجان،)دراسة

احل ك توضيح المر وكذل ،ستراتيجيالالتخطيط او  لإلدارةطار مفاهيمي إتصميم لى إ السابقة هدفت الدراسة
ن أكيف يمكن للمنظمات : تيمشكلة الدراسة في التساؤل اآل ستراتيجي، حيث تمثلتالاوالمستويات المختلفة للتخطيط 

 ا  يتصوير  طارا  إسست أنها ألى إوقد خلصت الدراسة  ؟هدافها من خالل التخطيط االستراتيجيأتحقق النجاح في تحقيق 
 .دون التركيز على التخطيط ،ستراتيجية بعموم اللفظالالتركيز كان ينصب على ا نأباعتبار  للتخطيط االستراتيجي،

 (5104الزعبي،)دراسة 
ردنية وعالقته بتنمية الموارد ألفي الجامعات ا ستراتيجياالالتعرف على واقع التخطيط هدف البحث إلى 

، ولقد تم (رئيس قسم و نائب عميد و دعميو  نائب رئيس)ينيكاديمأل، وتكون مجتمع البحث من جميع القادة االبشرية
ستراتيجي في الالتخطيط اظهرت النتائج أن واقع أالبحث، وقد ستبانة ا نجابة عإلستخدام المنهج الوصفي المسحي لا

كاديمين عن التخطيط االستراتيجي ألتعبر هذه النتيجة عن رضا القادة ا إذردنية جاء بدرجة مرتفعة ألالجامعات ا
ستراتيجي وتنمية الموارد البشرية في الجامعات البين التخطيط ايجابية دالة إحصائي ا إتبين وجود عالقة و  بدرجة كافية،

 .ردنيةألا
 (5102ميرة،) دراسة

في تقليل النزاع التنظيمي داخل المؤسسات،  ،ستراتيجياللى معرفة دور التخطيط اإ هذه الدراسةكانت تهدف 
وقد توصلت هذه  ؟ثر للعوامل التنظيمية في صنع القرارات االستراتيجيةأجد هل يو تدور حول وكانت مشكلة الدراسة 

في صنع القرارات  تأثيرلها  ،وكذلك العوامل التنظيمية ،تصال والهيكل التنظيمين نمط القيادة، واإلأالدراسة إلى 
 .الدولةاالستراتيجية داخل 

 (.5102بوسفريتة،أ) دراسة
، وقامت الدراسة (SP)ستراتيجيالوكيفية تطبيق التخطيط اكشاف مدى ستاهو هذه الدراسة كان الهدف من 

وقد ؟  ستراتيجيالما واقع ممارسات مؤسسات التعليم العالي في منطقة غرب طرابلس في التخطيط ا ،هوعلى تساؤل 
هم أن وأ هو تطوير خطة تفصيلية لنشاطها،، في المؤسسات المعنية (SP)من  الهدف الرئيس نألى إخلصت الدراسة 

لجودة، وتحسين اوالتعليمية، والخدمية، ، كاديميةألغبة في تحسين البرامج اهو الر ، (SP)سباب تبني هذه المؤسسات أ
 .البحوثومستوى 
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 (.5101الغوطي،)دراسة 
نتاجية لدى العاملين في إلستراتيجي في رفع الكفاءة االالتعرف على دور التخطيط اهدفت الدراسة إلى 

فيما تمتلث عينة البحث في جميع ستخدام المنهج الوصفي التحليلي، اوتم ، العالي بمحافظات غزةمؤسسات التعليم 
إلى وقد خلصت الدراسة قصى، ألوجامعة ا ،سالميةإلدارية في الجامعة اقسام اإلألورؤساء ا ،والمدراء،العمداء ونوابهم 

 يضا  ا  و  ،د مواطن الضعف والقوة للموارد البشريةفي تحدي هميس ستراتيجيالاأن التخطيط  ،همهاأمجموعة من النتائج 
نظمة الرواتب والحوافز المادية أفي تحسين  باإلضافة إلى دوره حتياجات الجامعة من الموارد البشرية،افي تحديد 

 .والمعنوية بما يحقق الرضا
 -:التعقيب على الدراسات السابقة

، ركزت على (5101، مرجان)، فدراسةيااو عدة ز  منستراتيجي طيط االخموضوع الت ت الدراسات السابقةتناول
طار نظري من خالل تركيزها على وكل ذلك في إكيفية تحقيق النجاح للمنظمات من خالل التخطيط االستراتيجي، 

، تناولت التخطيط (5104، الزعبي)في حين أن دراسة في حد ذاتها دون التركيز على التخطيط،  ،ستراتيجيةاال
بين التخطيط وخلصت إلى أن هناك عالقة إيجابية ودالة إحصائية  ،قته بتنمية الموارد البشريةوعال ،ستراتيجياال
ركزت على  ،(5102، ميرة)إلى جانب ذلك فإن دراسةستراتيجي وتنمية الموارد البشرية في الجامعات األردنية، اال

وأظهرت نتائج الدراسة  مي داخل المؤسسات،والدور الذي يلعبه في تقليل النزاع التنظي ،ستراتيجيأهمية التخطيط اال
، (5102، أبوسفريتة)غير أن دراسة ستراتيجية،مي لها تأثير في صنع القرارات االأن نمط القيادة والهيكل التنظي

 ستراتيجي داخل مؤسسات التعليم العالي في منطقة غرب طرابلس،تطبيق التخطيط االالتي تم بها  تناولت الكيفية
يرجع إلى الرغبة في تحسين البرامج األكاديمية  ،ستراتيجيأن تبني هذه المؤسسات للتخطيط اال إلى وخلصت الدراسة

نتاجية في ستراتيجي والكفاءة اإلربطت بين التخطيط اال (5101الغوطي، )فإن دراسة ، وأخيراوالتعليمية والخدمية
في تحديد مواطن الضعف والقوة للموارد  جيستراتياال التخطيط، وخلصت الدراسة إلى دور مؤسسات التعليم العالي

 .البشرية من خالل تحديد إحتياجات الجامعات من الموارد البشرية
ستراتيجي في اق في أن التركيز على التخطيط االتفالمن دراسات سابقة تبين اتأسيسا  على ما تقدم و  

والفاعلية،  مية تحقق الكفاءة اإلنتاجيةهم في خلق بيئة تنظيأن تس ،المؤسسات كأحد أهم الوسائل التي من شأنها
في تحقيق أهداف  وأهميته نها تؤسس لمفهوم التخطيط اإلستراتيجيوأما  في تحقيق النجاح للمؤسسات، هموتلعب دورا  
 مين جدا  لكافة المؤسسات،همسات السابقة في أخذها لمتغيرين الدراسة الحالية تتشابه مع الدراوبالتالي فإن  المؤسسة،

نطالق ألايمكن نتائج هذه الدراسات قاعدة علمية تعتبر ومن جانب  يط اإلستراتيجي وتطوير المؤسسات،ا التخطوهم
فإن ندرة أخر  جانب ومن ستراتيجي في تطوير المؤسسات،المنها إلى دراسة تبين فيها األثر لمقومات التخطيط ا

ن دراسات يحيث لم يتوفر للباحث ،م العالي في ليبياستراتيجي في مؤسسات التعليالدراسات التي تناولت التخطيط اال
مما يجعل الباب مفتوحا  ألي تناولت هذا الجانب بالدراسة والتحليل والتفسير للوصول إلى نتائج يمكن االعتماد عليها، 



التخطيط االستراتيجي وأثره في تطوير مؤسسات التعليم  الجامعي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

268 
 

ي ودوره باحث لسد هذه الثغرة البحثية واإلسهام في إثراء الجانب المعرفي والتطبيقي في موضوع التخطيط اإلستراتيج
مكملة في أهدافها لما عرض من أهداف  ُتعدوبذلك فإن الدراسة الحالية في تطوير مؤسسات التعليم العالي في ليبيا، 

ضافة جديدة لما سبق عرضه  .وا 
 :ختبار فرضيات الدراسةاالبيانات و  تحليل ــــا  نيثا

 أداة جمع البيانات
 نةستباستمارة االاوهى وتحليلها،  ،جمع البيانات ن أدواتنوعا  محددا  مفرض  ،إن طبيعة موضوع البحث

 ، معختيار الباحث لألداة التي تستخدم لذلكايعتمد على حسن البيانات التي يتم جمعها،  هاصدقحيث إن دقة و ،
دراسة الموضوع من خالل  ا  بهدف الحصول على بيانات تخدم أساس ، تعدالحرص على صياغة مجموعة من األسئلة

 .والفرضيات المعدة لذلكالبحث، مشكلة 
 :ستبانةتصميم استمارة اال

ويرى  ،ستخالصه من الجانب النظري لهده الدراسةإمن خالل ما تم ، بشكل مبدئيستبانة االلقد تم تصميم استمارة  
وسهولة  ،وضوح الفقرات ستبانةاال، وقد روعي في إعداد عدة أجزاء ستبانة إلىاالستمارة إالباحثان ضرورة تقسيم 

 .أمام اإلجابة التي يراها مناسبة()ها، حيث طلب من المستجيب وضع عالمةنع جابةاإل
 " الصالحية "ختبارات الصدق ا

 :اآلتية باالختبارات انقام الباحث ةانستبالللتأكد من صدق وصالحية صحيفة ا
 . :Content validity( أو صدق المضمون)صدق المحتوى 

 ستبانةاال، من خالل التأكد من أن جميع األسئلة التي تحتويها ستبانةاالوي في الباحثان جانب صدق المحت ىاعلقد ر 
منتقاة من ال ،والفرعية ،وأبعادها  ةالرئيس تغطي جميع جوانب الفرضية، كما المراد دراستهاتغطي جميع أبعاد المشكلة 

 .اإلطار النظري للدراسة
 Face validity    :الصدق الظاهري 

 ةانوهو هدف الدراسة، تم عرض االستب ،تحقق الغرض الذي أعدت من أجله ستبانةاال ةلتأكد من أن أسئلل
راء ومالحظات جميع هؤالء المتخصصين على آ، وبعد أن تم جمع متخصصين في علم اإلدارة واإلحصاءعلي أساتذة 

تم التوصل إلى قرات، حتى تم إجراء التعديالت الالزمة، سواء بالحذف، أو اإلضافة في الف ستبانةاالفقرات استمارة 
 :وهي ة من األسئلة مجموعات رئيسثالثة  تضم، وهي الصورة التي أعدت للتطبيق

 .اقتناع إدارات الكليات بالتخطيط االستراتيجي ونشر ثقافتهعبارات حول  01وتشمل  -:ولىاألالمجموعة 
وقلة  ،في عملية التخطيط االستراتيجي مستوى مشاركة الموارد البشرية عبارات حول 01وتشمل  -:الثانيةالمجموعة 

 .الموارد المالية لتنفيذه
 .مواكبة عمليات التطوير للتخطيط االستراتيجي عبارات حول مدى 2وتشمل  -:الثالثةالمجموعة 



التخطيط االستراتيجي وأثره في تطوير مؤسسات التعليم  الجامعي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

269 
 

 Reliability and Validate:ختبار الثبات والصدقا
باستخدام معامل كرونباخ ألفا وذلك  ،الثبات حساب درجةبقام الباحثان "  أداة الدراسة" للتأكد من ثبات االختبار 

Alpha Cornbach (41،5112،البياتي) للتأكد من صدق  ،لتربيعي للثباتعن طريق الجذر ا ،والصدق الذاتي
 (.0)فكانت النتائج كما بالجدول رقم  ،ستبانةاال

 ختبار الثبات والصدقانتائج ( 0)جدول رقم 
 م

 المجموعة
 معامل الثبات معامل ألفاء عدد العبارات

 الصدق

 1.215 1.110 01 .ستراتيجي ونشر ثقافتهإلقتناع إدارات الكليات بالتخطيط اإمستوى  0
ستراتيجي وقلة الموارد المالية إلمستوى مشاركة الموارد البشرية في عملية التخطيط ا 5

 .لتنفيذه
01 1.101 1.242 

 1.222 1.124 2 ستراتيجيإلمستوى مواكبة عمليات التطوير للتخطيط ا 2
 1.121 1.225 52 .ستراتيجي في مؤسسات التعليم الجامعيإلمستوى تطبيق التخطيط ا 4

ومعامل الصدق  ،(معامل الثبات ( ) ) نالحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا ( 0)من خالل الجدول رقم 
وهذا  ،1.01وهي قيم كبيرة أكبر من ،( 1.221إلى  1.101)تتراوح بين  ستبانةاالستمارة الكل مجموعة من عبارات 

إلى  1.242)وكذلك فإن معامالت الصدق تتراوح بين ، اإلجاباتيدل على توفر درجة عالية من الثبات الداخلي في 
هذه اإلجابات  علىعتماد المما يمكننا من ا ،دل على توفر درجة عالية من الصدقوهذا ي ،وهي قيم كبيرة( 1.121

قاما ، وبعد عملية التحكيماليها، نتوصل مما يزيد من الثقة في النتائج التي  ،تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجهافي 
وبعد  ،عشرون مفردة هموعدد ،قيد الدراسة ،ووكالء الكليات ،على جميع العمداء ستبانةاالستمارات االباحثان بتوزيع 

( 5)والجدول رقم  ،ستمارات الموزعةالمن ا، لصالحة للتحلي ستبانةا ستمارةا 01فترة زمنية تم الحصول على عدد 
 .والمسترجعة ونسبة المسترجع منها الموزعة ستبانةاالستمارات اعدد يبين 

 . الموزعة والمسترجعة ونسبة المسترجع منها االستمارات( 5)جدول رقم 
 %نسبة المسترجع  المسترجع الموزع

51 01 22 

 ،الموزعة ستبانةاال ستماراتامن جميع %  22نالحظ أن نسبة المسترجع الكلية ( 5)من خالل الجدول رقم 
حيث تم  ،ستخدم الباحثان الطريقة الرقمية في ترميز البياناتإ ،ستبانةاال وبعد تجميع استمارات ،كافيةوهي نسبة 

  .(2)بالجدول التالي رقم ترميز اإلجابات كما 
 جابات المتعلقة بالمقياس الخماسياإلتوزيع الدرجات على ( 2)جدول رقم

 موافق تماما موافق محايد غير موافق غير موافق على اإلطالق اإلجابة

 2 4 2 5 0 الدرجة
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فإذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة ( 2)درجة الموافقة وسط يكون مت( 2)من خالل الجدول رقم 
 أما إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة يقل معنويا  . وافقةرتفاع درجة المإيدل على هذا ف (2)عن ا  يزيد معنوي

ردات العينة ال تختلف في حين إذا كان متوسط درجة إجابات مف ،يدل على انخفاض درجة الموافقةإنه ف (2)عن
موافقة ختبار ما إذا كان متوسط درجة الايتم من ثم س، و درجة الموافقة متوسطة يدل على أنإنه ف (2)عن  ا  معنوي

دخال البيانات األولية باستخدام حزمة البرمجيات وبعد اال ،أم ال (2)عن  ا  تختلف معنوي نتهاء من ترميز اإلجابات وا 
ي تحليل البيانات ستخدام هذه الحزمة فاتم  ((Statistical Package for Social Science( SPSS) الجاهزة 

 :أتياألولية كما ي
  :دراسةختبار الفرضيات الفرعية للإ

  ستراتيجي ونشر ثقافتهإلاقتناع إدارات الكليات بالتخطيط اإ مدى 
قتناع إدارات الكليات بالتخطيط إ بمدى العبارات المتعلقةختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من ال

 ( 0112،51فتوح، ال عاشور وأبو)،(2)وكسون حول متوسط المقياسختبار ولكاستخدام اتم ،، ونشر ثقافتهستراتيجياإل
 :آلتي حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو ا، (4)نت النتائج كما في الجدول رقم فكا

 (2)عن متوسط المقياس  متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا  : الفرضية الصفرية
 (2)عن متوسط المقياس  بارة يختلف معنويا  متوسط درجة الموافقة على الع: مقابل الفرضية البديلة

 بمدى العبارات المتعلقةختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على انتائج  (4)جدول رقم 
 ستراتيجي ونشر ثقافته االقتناع إدارات الكليات بالتخطيط ا

 العبارة 
المتوس

 ط
االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

0 
تقوم إدارة الكلية بإقامة ندوات وورش عمل في مجال التخطيط 

 .االستراتيجي
3.00 1.414 -.050 .961 

 001. 3.448- 659. 4.06 .ستراتيجياللدى إدارة الكلية رؤية واضحة بأهمية ومفهوم التخطيط ا 5
 035. 2.111- 712. 3.41 .ستراتيجي بشكل مستمرتلتزم إدارة الكلية بالتخطيط اال 2
 001. 3.397- 772. 4.29 .ستراتيجياللدى إدارة الكلية قناعة تامة بالتخطيط ا 4

2 
تعمل إدارة الكلية على إقامة دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين في 

 .ستراتيجيالمجال التخطيط ا
3.06 .899 -.264 .792 

 000. 3.520- 712. 4.41 .تسعى إدارة الكلية إلى تحقيق أهداف طويلة األجل 0
 000. 3.626- 556. 4.06 .ن بالكلية بتطبيق قرارات إدارة الكليةو يلتزم العامل 1

2 
تستفيد إدارة الكلية من تجارب المؤسسات المماثلة في التخطيط 

 .االستراتيجي
4.12 .600 -3.578 .000 

 039. 2.066- 1.004 3.59 .ستراتيجيةالكلية بتنفيذ كل بنود الخطة اال تلتزم إدارة 1
 000. 3.624- 624. 4.47 .تنمي إدارة الكلية الشعور باالنتماء للعمل في الكلية 01
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ومتوسطات ، ( 1.12) أقل من مستوي المعنوية  الدالالت المحسوبة نالحظ أن (4)من خالل الجدول رقم 
ما فيما يتعلق أ، (5،2،4،0،1،2،1،01) تيةآلللعبارات ا ،(2)سط المقياس إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متو 

لتنمية مهارات العاملين  ؛بيةيالتدر وورش العمل، والدورات ، الندوات بإقامةن هناك قلة اهتمام إف( 2و0)بالعبارات
ن إوحيث  ،ونقبل الفرضيات البديلة لها ،نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ، لذلكستراتيجيالبالتخطيط ا

هذا يدل على ارتفاع إن ف( 2)بارات تزيد عن متوسط المقياس مفردات عينة الدراسة على هذه الع متوسطات إجابات
ذلك ل (0،2)للعبارات(  1.12) ستوى المعنوية الدالالت المحسوبة أكبر من م، درجات الموافقة على هذه العبارات

، لموافقة على هذه العبارات متوسطةوهذا يدل على أن درجات ا الفرضيات الصفرية لهذه العبارات، ال نرفضنحن 
ونشر ثقافته تم إيجاد  ستراتيجي،الاقتناع إدارات الكليات بالتخطيط ا بمدى والختبار الفرضية الفرعية األولى المتعلقة

حول  (T)ختبارإستخدام او  العبارات المتعلقة بهذه الفرضية، متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع
ة حيث كانت الفرضية الصفري، (2)فكانت النتائج كما بالجدول رقم  (225،0111البلداوي،) (2)متوسط المقياس 

قتناع إ بمدى على العبارات المتعلقةالمتوسط العام لدرجة الموافقة :يةالفرضية الصفر  :تيوالبديلة لها على النحو اآل
 .(2)متوسط المقياس عنا  فته ال يختلف معنويونشر ثقاستراتيجي، الات الكليات بالتخطيط اإدار 

قتناع إدارات الكليات بالتخطيط إ بمدى المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة:الفرضية البديلة
 .(2)متوسط المقياس عن ا  ونشر ثقافته يختلف معنوي ،ستراتيجيالا

جميع العبارات المتعلقة  عنابات مفردات عينة الدراسة حول المتوسط العام إلج( T)ختبارانتائج  (2)الجدول رقم 
 قتناع إدارات الكليات بالتخطيط االستراتيجي ونشر ثقافتها بمدى
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 البيان
الداللة  درجات الحرية إحصائي االختبار االنحراف المعياري المتوسط العام

المحسو 
 بة

 000. 16 7.072 49386. 3.8471 نشر ثقافتهاقتناع إدارات الكليات بالتخطيط االستراتيجي و  مدى

 (  0.000)  بداللة محسوبة (  7.072) ختبار النالحظ أن قيمة إحصائي ا (2)من خالل الجدول رقم 
ن ، وحيث إونقبل الفرضية البديلة ،لذلك نرفض الفرضية الصفرية( 1.12 )وهي أقل من مستوى المعنوية 
، وهذا يشير إلى (2)وهو يزيد عن متوسط المقياس (  3.8471) لدراسة المتوسط العام إلجابات مفردات عينة ا

  .ستراتيجي ونشر ثقافتهالقتناع إدارات الكليات بالتخطيط اا رتفاع مستوىا
  مدى توافر الموارد البشرية والمالية

تم  ،ية والماليةمدى توافر الموارد البشر ب العبارات المتعلقةختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من ال
حيث كانت الفرضية  ،(0)فكانت النتائج كما في الجدول رقم  (2)تبار ولكوكسون حول متوسط المقياسخاستخدام ا

 :تية لها لكل عبارة على النحو اآلالصفرية والبديل
 .(2)متوسط المقياسعن  ا  متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنوي: الفرضية الصفرية

 .(2) عن متوسط المقياس معنويا  متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف : الفرضية البديلةمقابل 
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مدى ب العبارات المتعلقةجابات مفردات عينة الدراسة على اختبار ولكوكسون حول متوسطات انتائج  (0)جدول رقم 
  توافر الموارد البشرية والمالية

 ،(  1.12) الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية  نالحظ أن (0)ل رقم من خالل الجدو 

لذلك نرفض  .(0،5،2،4،2،0)للعبارات( 2)سط المقياسومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متو 
نة الدراسة جابات مفردات عيان متوسطات إوحيث  ،ونقبل الفرضيات البديلة لها ،الفرضيات الصفرية لهذه العبارات

ما فيما وأ، رتفاع درجات الموافقة على هذه العباراتإ، فهذا يدل على (2)بارات تزيد عن متوسط المقياسعلى هذه الع
كونها ال تقدم مخصصات مالية تكفي لتنفيذ  ،هتمام من جانب الجامعةان هناك قلة إف (1،2،1،01)يتعلق بالعبارات

لذلك ال  ،ستراتيجياليرادات الطالب في تمويل التخطيط اإلكلية ال تعتمد على دارة اإن إيضا فأستراتيجي و الالتخطيط ا
ختبار الو ، وهذا يدل على أن درجات الموافقة على هذه العبارات متوسطة ،نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات

سطات إجابات مفردات عينة الدراسة تم إيجاد متو  ،مدى توافر الموارد البشرية والماليةالفرضية الفرعية الثانية المتعلقة ب
فكانت النتائج كما ( 2)حول متوسط المقياس  (T)ختبار استخدام اعلى جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية، و 

المتوسط العام لدرجة :الفرضية الصفرية:اآلتي ة والبديلة لها على النحوحيث كانت الفرضية الصفري، (1)بالجدول رقم 
 .(2)متوسط المقياس عن معنويا  ال يختلف  مدى توافر الموارد البشرية والماليةبارات المتعلقة بالموافقة على الع

 
 العبارة

ف االنحرا المتوسط
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

 019. 2.352- 870. 3.59 .ستراتيجي والقدرة على تنفيذهالتتوفر بالكلية معرفة بالتخطيط ا 0
 001. 3.358- 659. 3.94 .ستراتيجيالتشجع إدارة الكلية العاملين على المشاركة في التخطيط ا 5
 070. 1.811- 870. 3.41 .ستراتيجيةريق في إعداد الخطة االالعاملون في الكلية يعملون بروح الف 2
 000. 3.640- 588. 4.29 .تدعم إدارة الكلية تقديم المقترحات واالبتكارات الجديدة 4
 001. 3.397- 728. 4.18 .أسلوب تطوير التخطيط يتم بأسلوب المشاركة من قبل جميع األقسام العلمية 2

 013. 2.486- 795. 3.59 . ستراتيجي مع العاملين بما يحقق األهدافاليط اتناقش إدارة الكلية التخط 0
 295. 1.047- 1.272 2.65 .ستراتيجي في الكليةالتقدم إدارة الجامعة مخصصات مالية لتنفيذ التخطيط ا 1
 001. 3.391- 752. 1.76 .ستراتيجيالتعتمد إدارة الكلية على إيرادات الطالب في تمويل التخطيط ا 2
تتحصل إدارة الكلية على دعم ورعاية من مؤسسات وطنية إلقامة المؤتمرات وورش  1

 .ستراتيجيالالعمل بما يخدم أهداف التخطيط ا
3.24 1.033 -.966 .334 

0
 000c 1.000. 1.173 3.00 .ستراتيجي كفيلة بتحقيق األهداف المنشودةالالمخصصات المالية لتنفيذ التخطيط ا 1
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يختلف  مدى توافر الموارد البشرية والماليةالمتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة ب:الفرضية البديلة
 .(2)عن متوسط المقياس  معنويا  

جابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة ال حول المتوسط العام( T)ختبارانتائج  (1)الجدول رقم 
  مدى توافر الموارد البشرية والماليةب

 الداللة المحسوبة درجات الحرية إحصائي االختبار االنحراف المعياري المتوسط العام البيان

مدى توافر الموارد البشرية ب
 006. 16 3.179 47294. 3.3647 والمالية

وهي (  0.006)  بداللة محسوبة ( 3.179)ختبار النالحظ أن قيمة إحصائي ا( 1)من خالل الجدول رقم 
عام ن المتوسط الإ، وحيث ونقبل الفرضية البديلة ،ة الصفريةلذلك نرفض الفرضي(  1.12) أقل من مستوى المعنوية 

توافر رتفاع مستوى اوهذا يشير إلى  (2)ط المقياس وهو يزيد عن متوس ،( 3.3647) جابات مفردات عينة الدراسةال
 .الموارد البشرية والمالية

  مدى رغبة وقدرة الكلية على مواكبة التطوير
وقدرة الكلية على مواكبة  بمدى رغبة العبارات المتعلقةختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من ال

، حيث كانت (2)فكانت النتائج كما في الجدول رقم ( 2) المقياستبار ولكوكسون حول متوسط خا ستخداماتم ،التطوي
 :تيةة لها لكل عبارة على النحو اآلالفرضية الصفرية والبديل

 .(2) عن متوسط المقياس  ا  متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنوي: الفرضية الصفرية
 .(2) عن متوسط المقياس معنويا  رة يختلف متوسط درجة الموافقة على العبا: مقابل الفرضية البديلة

بمدى  العبارات المتعلقةجابات مفردات عينة الدراسة على اختبار ولكوكسون حول متوسطات انتائج  (2)جدول رقم 
   رغبة وقدرة الكلية على مواكبة التطوير

 
 العبارة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الداللة  إحصائي االختبار
 المحسوبة

 046. 1.999- 874. 3.47 .ستراتيجيالدارة الكلية العاملين في دراسة معوقات التخطيط اتشرك إ 0

تعتمد إدارة الكلية على الخبرة والكفاءة كأساس إلعداد التخطيط  5
 001. 3.226- 857. 4.12 .ستراتيجيالا

ستراتيجي تقوم إدارة الكلية بمراجعة كل مرحلة من الأثناء تنفيذ التخطيط ا 2
 007. 2.696- 903. 3.76 .همراحل

 029. 2.179- 874. 3.53 .ستراتيجيالعلى مدى تنفيذ التخطيط ا ا  رقابي ا  تمارس إدارة الكلية دور  4
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ستراتيجي تقوم على فهم واقعي وعميق لما يدور داخل الفلسفة التخطيط ا 2
ستفادة لما هو موجود في البيئة الخارجية إلالبيئة الداخلية للمؤسسة وا

 .ؤسسةللم
4.18 .728 -3.397 .001 

ومتوسطات (  1.12) توي المعنوية نالحظ أن الدالالت المحسوبة أقل من مس (2)من خالل الجدول رقم 
وقدرة الكليات على بمدى رغبة  المتعلقةلجميع العبارات ( 2)تزيد عن متوسط المقياس ،جابات مفردات عينة الدراسةا

ن متوسطات إوحيث ،ت الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لهالذلك نرفض الفرضيا،يرمواكبة التطو 
رتفاع درجات الموافقة افهذا يدل على ( 2)العبارات تزيد عن متوسط المقياس جابات مفردات عينة الدراسة على هذها

تم إيجاد  ،ى مواكبة التطويربمدى رغبة وقدرة الكلية عل ختبار الفرضية الفرعية الثالثة المتعلقةالو  ،على هذه العبارات
حول  (T)ستخدام اختباراو  ،جابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضيةامتوسطات 

 :اآلتيحيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو ،(1)النتائج كما بالجدول رقم فكانت( 2)متوسط المقياس 
ال  بمدى رغبة وقدرة الكلية على مواكبة التطوير العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقةالمتوسط :الفرضية الصفرية

 .(2)عن متوسط المقياس  معنويا  يختلف 
 بمدى رغبة وقدرة الكلية على مواكبة التطوير المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة:الفرضية البديلة

 .(2)المقياس عن متوسط  معنويا  يختلف 

العبارات  حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع( T)ختبارانتائج  (1)الجدول رقم 
  ة الكلية على مواكبة التطويربمدى رغبة وقدر  المتعلقة

(  0.000)  بداللة محسوبة (  5.378) ختبار النالحظ أن قيمة إحصائي ا (1)من خالل الجدول رقم 
ن المتوسط إوحيث  ونقبل الفرضية البديلة، لذلك نرفض الفرضية الصفرية،(  1.12) وهي أقل من مستوى المعنوية 

 رتفاع مستوىا، وهذا يشير إلى (2)وهو يزيد عن متوسط المقياس ، (3.8118) جابات مفردات عينة الدراسة ال العام
دارة الكلية إن أوهذا يعني كانت كلها ايجابية،  (2الى 0من )ن العباراتإحيث ر، كبة التطويرغبة وقدرة الكلية على موا

لى جانب إ ستراتيجي،الفي التخطيط ا كأساسالخبرة والكفاءة ذوي وتعتمد على  ،تشرك العاملين في دراسة المعوقات
لما يدور داخل  ،ستراتيجي تقوم على فهم واقعي وعميقفلسفة التخطيط االن وأ في تنفيذه، رقابيا   نها تمارس دورا  كو 

 .البيئة الداخلية للمؤسسة
 

 البيان
إحصائي  االنحراف المعياري المتوسط العام

 االختبار
الداللة  درجات الحرية

 المحسوبة
 000. 16 5.378 62238. 3.8118   مدى رغبة وقدرة الكلية على مواكبة التطوير
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 ختبار الفرضية الرئيسية للدراسةا
 ستراتيجي في مؤسسات التعليم الجامعيالستوى تطبيق التخطيط ابم ة المتعلقةختبار الفرضية الرئيسالو 

ستخدام اتم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية و  ،والتقني
ديلة ، حيث كانت الفرضية الصفرية والب(01)فكانت النتائج كما بالجدول رقم ( 2)حول متوسط المقياس  (T)ختبارإ

 عن معنويا  المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة ال يختلف :الفرضية الصفرية :تيعلى النحو اآل لها
 متوسط عن معنويا  المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة يختلف :الفرضية البديلة (2)متوسط المقياس

 .(2)المقياس
جابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات حول المتوسط العام ال (T)تبارخانتائج  (01)الجدول رقم 

  بمستوى تطبيق التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم الجامعي المتعلقة
 

 البيان
إحصائي  االنحراف المعياري المتوسط العام

 االختبار
 الداللة المحسوبة درجات الحرية

يجي في مؤسسات التعليم ستراتإلمستوى تطبيق التخطيط ا
 000. 16 6.044 44141. 3.6471 الجامعي

، ( 1.111 )بداللة محسوبة ( 0.144)  ختبارإلنالحظ أن قيمة إحصائي ا( 00)من خالل الجدول رقم 
لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وحيث أن المتوسط (  1.12) وهي أقل من مستوى المعنوية 

رتفاع في إ، وهذا يشير إلى ( 2)قياسوهو يزيد عن متوسط الم(  2.0410) جابات مفردات عينة الدراسة العام إل
 .ستراتيجي في مؤسسات التعليم الجامعيالمستوى تطبيق التخطيط ا

 :مناقشة نتائج الدراسة ـــ ا  ثالث
نتائج الدراسات السابقة، حيث ة بالدراس هذه ستخالص النتائج، فإنه يمكن مقارنة نتائجابعد إجراء التحليل و 

 جاءت متفقة مع أغلب نتائج الدراسات السابقة، نهاأحيث  لما سبق من نتائج الدراسات السابقة، تعد دراستنا استكماال  
، كونها تؤصل إلى أنه يوجد لديها رؤية، (5102)وأبوسفريتة ،(5101)مرجانتتفق مع دراسة كال  من  في كونها

سسات ستراتيجية، وتطوير مؤ لى على تنفيذه، ووضع القرارات االط اإلستراتيجي، والقدرة عتخطيلل وتصورا  واضحا  
َالت إليه دراسة تفقت مع ما أكما أنها والتي هي بحاجة ماسة إلى هذا النوع من التخطيط، التعليم ذات الطابع التقني،

تطوير   ، في عمليةا تشجع العاملينفي كونه، فيما يخص الموارد البشرية، (5102)ميرة، ودراسة (5101)الغوطي
في مدى ، (5104)ودراسة الزعبي تفاق بين هذه الدراسةاكما يوجد  سلوب المشاركة،أستراتيجي بوتنفيذ التخطيط اال
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لى وجو اك القادة األكاديمين للتخطيط االدر إ ستراتيجي، وتنمية الموارد د عالقة إيجابية، بين التخطيط االستراتيجي، وا 
 .البشرية

 :أهمها النتائجتوصلت الدراسة إلى مجموعة من  :النتائج ـــ ا  ابعر 
 :نإحيث  ستراتيجي في مؤسسات التعليم الجامعيالمستوى تطبيق التخطيط ا في رتفاعإهناك 

 :تيستراتيجي ونشر ثقافته وهي كاآلالقتناع إدارات الكليات بالتخطيط اإ رتفاع في مستوىاهناك  ــــ وال  أ
 .لتزام به بشكل مستمرالوا ستراتيجيإلكليات رؤية واضحة بأهمية ومفهوم التخطيط الدى إدارات ال 

 .تسعى إلى تحقيق أهداف طويلة األجلو ، ستراتيجيالبالتخطيط ا قتناع تاما لديها إدارات الكليات
  .من تجارب المؤسسات المماثلةستفادة الوا، ت بتطبيق القرارات ن بالكلياو يلتزم العامل
 .نتماء للعملإللشعور بااتنمية  علىوتعمل  ،تراتيجيةست بتنفيذ كل بنود الخطة االرات الكلياتلتزم إدا

وارد المالية لتنفيذه جي وقلة المستراتيالفي عملية التخطيط ا، ارد البشريةمستوى مشاركة المو  رتفاع فياهناك  ـــا  ثاني
 :تيوهي كاآل

في التخطيط المشاركة تشجع العاملين على لقدرة على تنفيذه من خالل وا ،ستراتيجيالا تتوفر بالكلية معرفة بالتخطيط
 .بتكارات الجديدةالعم المقترحات واود ،استراتيجيالا

العاملين بما  شراكإوذلك من خالل ؛ ركة من قبل جميع األقسام العلميةتطوير التخطيط يتم بأسلوب المشا 
 .ستراتيجيةالاد الخطة اإعد ثناءأ بينهم روح الفريقوتنمية ، يحقق األهداف

 :تيوهي كاآل ستراتيجيالللتخطيط ا ،رتفاع مستوى مواكبة عمليات التطويراهناك  ـ ـا  ثالث
 .الخبرة والكفاءة باعتمادها ،ستراتيجيراسة معوقات التخطيط االفي د ،تشرك إدارات الكليات العاملين

من  ،ستراتيجيى مدى تنفيذ التخطيط االعل رقابيا   ورا  تمارس دو ، ليات بمراجعة كل مرحلة من مراحلهتقوم إدارات الك
 .ما هو موجود في البيئة الخارجية للمؤسسةبستفادة الفهم عميق لما يدور داخل البيئة الداخلية وا خالل
 :نإحيث  ستراتيجي في مؤسسات التعليم الجامعيالمستوى تطبيق التخطيط انخفاض في إهناك 

 .ستراتيجيالبإقامة ندوات وورش عمل في مجال التخطيط ا وفعال ،تمرال تقوم بشكل مس إدارة الكلية
 .ستراتيجيالتنمية مهارات العاملين في مجال التخطيط ا ،التي من شأنها تدريبيةالدورات ال قلة

 .ستراتيجي في الكلياتاليذ التخطيط التنف كافية مخصصات مالية ال تقدم إدارة الجامعة
 .من مؤسسات وطنية إلقامة المؤتمرات وورش العمل ،دعم ورعايةتتحصل إدارة الكلية على ال 

 .كفيلة بتحقيق األهداف المنشودة ليست ستراتيجيالالمخصصات المالية لتنفيذ التخطيط ا
 :تحديات الدراسة ـــ  ا  خامس

لقيام بها، ثناء اأ،  همالى التحديات والصعوبات التي واجهتااإلشارة للباحثين ينبغي  في ختام هذه الدراسة، 
د بعض العمداء وجودحيث تزامن إعدادها مع شهر رمضان المبارك، وخاصة  فيما يتعلق بتوزيع اإلستبانة، وذلك لعدم 
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مما أضطر الباحثان، الى التردد إلكثر من مره، على بعض هذه الكليات، بل في بعض األحيان والوكالء في كلياتهم، 
ى استبعادهم من التحليل، وهذا راجع ربما إلى ثقافة بعض العاملين بإدارة ستبانة، مما دعا الاالرفض بعضهم إرجاع 

ثر بشكل مباشر على تحديد حجم العينة، حيث كان المستهدف هو أوهذا الجامعة، والتقليل من أهمية البحث العلمي، 
وهي ليست بالعدد لجامعة طرابلس، خاصة  وأن عددها عشرون كلية، إجراء المسح الشامل، لكل الكليات التابعة، 
ومن ، حيث تم التركيز على بعض الكليات ذات الطابع التقني، %21الكبير، مما جعل حجم العينة، في حدود 

نه ال توجد قاعدة بيانات، في الجامعات يمكن إحيث الصعوبات أيضا ، المتمثلة في جمع البيانات وأدبيات الدراسة، 
لمعلومات، ا للحصول على أقل جودة ربما يكونرك البحث قوقل، والذي تم األعتماد على مح الوصول اليها بسهولة، 
 .ليها مباشرة، من الجهات ذات العالقة بموضوع الدراسةاوالتي يمكن الوصول 

  :التوصيات: ا  سادس
 :تياآل من خالل والتقني ستراتيجي في مؤسسات التعليم الجامعيالتطبيق التخطيط ا هتمام بمستوىاال

 .بأهميتهلزيادة الوعي  ، ستراتيجيقامة ندوات وورش عمل في مجال التخطيط االإية إدارة الكل على
 .ستراتيجيالعلى إقامة دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين في مجال التخطيط االتركيز 

 .للكلياتستراتيجي مخصصات مالية لتنفيذ التخطيط اال معنية بتقديم إدارة الجامعة
 .ستراتيجيالإيرادات الطالب في تمويل التخطيط ا من ستفادةالعمل على اإل

 .حقيق األهداف المنشودةلت كافيةستراتيجي الالمخصصات المالية لتنفيذ التخطيط ان تكون أيجب 
دارة عنصر مهم من عناصر اإل عتبارهإب ،ستراتيجيالالتخطيط ا بأهمية بمؤسسات التعليم العاليتنبيه المسؤولين 

 .دارة البيئةا  دارة الموارد، و ا  دارة الثقافة التنظيمية و إدارة التغيير التنظيمي وا  تعني  ، والتيستراتيجيةاال
 :المراجع

 الكتبـ  وال  أ
 .)ولىألالطبعة ا ،دار المعرفة الجامعية :االسكندرية (ستراتيجية وتطبيقاتها،الدارة اإل، ا(5111) عبدالسالم بوقحفأ

 .)الطبعة األولى  ،دار الشروق :عمان (،وم اإلدارية والتطبيقيةاإلحصاء للعل ،(0111) بدالحميدع البلداوي
 دار الحامد: عمان (، SPSSستخدام البرنامج اإلحصائي  ٍ إتحليل البيانات اإلحصائية ب ،( 5112) محمود البياتي

 .(الطبعة األولى،
 .(ولىألالطبعة ا شر والتوزيع،دار الحامد للن: عمان)دوات والمعوقات،ألدارية اإل، التنمية ا(5105) اسمب الحميري

 دار الحامد للنشر والتوزيع، : عمان)ستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام،إل، التخطيط ا(5100) وفقالضمور م
 .(ولىألالطبعة ا
 (.دار الشروق لنشر والتوزيع :عمان)،أساسيات المعاينة اإلحصائية،( 5110)عد س طشطوش
  (.الطبعة األولى ،معهد اإلحصاء )،اختبارات الالمعلميةإلا، ( 0112)اميةس، أبوالفتوحو  مير،س عاشور
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ساسية ألدارية اإل،المفاهيم ا( 5100)بدالمعطيبوالرب، عأو  ، سينالطراونة، حو  ،وفيقعبدالهادي تو  ، حمدعريقات أ
 .ولىألالطبعة ا دار الحامد للنشر والتوزيع، : عمان)النظرية والتطبيق،

 الدوريات:ا  ثاني
 بمؤسسات التعليم العالي في منطقة غرب طرابلس( SP)ستراتيجيإلواقع التخطيط ا"، (5102) تحيةف بوسفريتةأ
فريقيا المتحدة، الزاوية، ليبيا، أ، مجلة المعرفة للتنمية والتطوير،مركز البحوث والتطوير بجامعة "(ستكشافيةإدراسة )

 .501-011، ص ص2العدد
، المجلة "في الجامعات األردنية وعالقته بتنمية الموارد البشرية ستراتيجيإللتخطيط اواقع ا" ، (5104)الزعبي عطاف 

 .عمان، األردن، المجلد السادس عشر، العدد الثاني األردنية للعلوم التطبيقية،
دور التخطيط اإلستراتيجي في رفع الكفاءة اإلنتاجية لدى العاملين في مؤسسات التعليم "، (5101)الغوطي محمود 

 .سالمية، غزة، فلسطينإل، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة ا"العالي بمحافظة غزة
، مجلة التخطيط والتنمية، معهد "همية والتطبيقألستراتيجي اإلدارة بمفهوم التخطيط اإلا"، ( 5101)ليمان مرجان س

 . 552-020، ص ص4التخطيط، طرابلس، ليبيا، العدد
الواقع والمستقبل، مجلة األكاديمية " نظومة التعليم الجامعي الحكومي في ليبيام إصالح"، (5102)مرجين حسين 

  .52-1، ص ص1ليبيا، العدد ،، طرابلسجتماعيةإلنسانية واإلللعلوم ا
فاق اقتصادية، كلية آ، مجلة "ستراتيجيةإلعوامل النزاع التنظيمي وأثرها في صنع القرارات ا"،( 5102)بوعجلة ميرة أ

 .052-012تجارة بجامعة المرقب، الخمس، ليبيا، العدد الثاني، ص صقتصاد والإلا
 :المالحق

 ستبانةاالستمارة ا
  العلمية الشؤون ووكالء الكليات عمداء /السادة

 
 ...واحترام تحية

ن خالل توفر مجموعة من ستراتيجي مالمعرفة مدى تطبيق الكليات للتخطيط ا إلى ستبانةاال تهدف هذ
لين و قتناع المسؤ استراتيجية من خالل إلتوفر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتنفيذ الخطط ا متلة فيالعناصر مت
بغية تحقيق التنمية والتطوير لمؤسسات التعليم  ،والعمل على نشر ثقافته ،ستراتيجياالهمية التحطيط أبالكليات ب
 .والتقني الجامعي
ثره في تطوير التعليم أستراتيجي و اإلحول موضوع التخطيط  ةستباناال هجابة على فقرات هذاإلمل منكم أعليه ن

 . الجامعي
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تمثل واقع التخطيط يرجى التكرم باختيار اإلجابة التي  ،ستراتيجيإلفيما يلي مجموعة من العبارات خاصة بالتخطيط ا
 .ستراتيجي في كليتكمإلا

 

  الستراتيجي ونشر ثقافتهاقتناع ادارات الكليات بالتخطيط ا بمدى تتعلق فقرات:االول المحور

 العبارات الرقم
موافق 
 محايد  موافق  تماما

غير 
 موافق  

غير موافق   على 
 االطالق

0 
 .ستراتيجيإلدارة الكلية باقامة ندوات وورش عمل في مجال التخطيط اإتقوم 

     

      .ستراتيجيإلهمية ومفهوم التخطيط اإدارة الكلية رؤية واضحة بإلدى  5
      .ستراتيجي بشكل مستمرإلدارة الكلية بالتخطيط اإزم تلت 2
      .ستراتيجيإلدارة الكلية قناعة تامة بالتخطيط اإلدى  4

2 
قامة دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين في مجال التخطيط إدارة الكلية على إتعمل 

      .ستراتيجيإلا
      .جلألا هداف طويلةأدارة الكلية الى تحقيق إتسعى  0
      . دارة الكليةإيلتزم العاملين بالكلية بتطبيق قرارات  1
      .ستراتيجيإلدارة الكلية من تجارب المؤسسات المماثلة في التخطيط اإتستفيذ  2
      .ستراتيجيةإلدارة الكلية بتنفيذ كل بنوذ الخطة اإتلتزم  1

      .مل في الكليةدارة الكلية الشعور باالنتماء للعإتنمي  01

 عبارات تتعلق بمدى توافر الموارد البشرية والمالية:المحور الثاني

 العبارات الرقم
موافق 
 محايد  موافق  تماما 

غير 
 موافق   

موافق غير 
على 

 االطالق
      .ستراتيجي والقدرة على تنفيذهإلتتوفر بالكلية معرفة بالتخطيط ا 0
      .ستراتيجيإلملين على المشاركة في التخطيط ادارة الكلية العاإتشجع  5
      .ستراتيجيةإلعداد الخطة اإالعاملون في الكلية يعملون بروح الفريق في  2
      .بتكارات الجديدةإلدارة الكلية تقديم المقترحات واإتدعم  4
      .قسام العلميةألالتخطيط يتم باسلوب المشاركة من قبل جميع اسلوب تطوير إ 2
      . هدافألستراتيجي مع العاملين بما يحقق اإلدارة الكلية التخطيط اإتناقش  0
      .ستراتيجي في الكليةإلدارة الجامعة مخصصات مالية لتنفيذ التخطيط اإتقدم  1
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 استجابتكم وحسن لتعاونكم ا  شكر 

      .ستراتيجيإليرادات الطالب في تمويل التخطيط اإدارة الكلية على إتعتمد  2

1 
قامة المؤتمرات وورش العمل بما يخدم اهداف إللية على دعم ورعاية من مؤسسات وطنية دارة الكإتتحصل 
      .ستراتيجيإلالتخطيط ا

      .هداف المنشودةألستراتيجي كفيلة بتحقيق اإلالمخصصات المالية لتنفيذ التخطيط ا 01

 يرعبارات تتعلق بمدى رغبة وقدرة الكلية على مواكبة التطو :المحور الثالث

 العبارات الرقم
موافق 
 محايد  موافق  تماما 

غير 
 موافق   

غير موافق على 
 االطالق

      .ستراتيجيإلدارة الكلية العاملين في دراسة معوقات التخطيط اإتشرك  0
      .ستراتيجيإلعداد التخطيط اإلدارة الكلية على الخبرة والكفاءة كاساس إتعتمد  5
      .دارة الكلية بمراجعة كل مرحلة من مراحلهإستراتيجي تقوم إلا ثناء تنفيذ التخطيطأ 2
      .ستراتيجيإلعلى مدى تنفيذ التخطيط ا رقابيا   ا  دارة الكلية دور إتمارس  4

2 
 للمؤسسة عميق لما يدور داخل البيئة الداخليةواقعي و ستراتيجي تقوم على فهم إلفلسفة التخطيط ا

      .في البيئة الخارجية للمؤسسةستفادة لما هو موجود إلوا



التخطيط االستراتيجي وأثره في تطوير مؤسسات التعليم  الجامعي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

282 
 

 


