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ىك الشخص الذم يعمؿ عمال إداريا في الجامعة كأقساميا المختمفة سكاء : اإلدارم 
أكاف بعقد إدارم كبصكرة منفردة أك بعقد أكاديمي يناط إليو إلى جانب 
عممو األكاديمي عمال إداريا كنكاب الرئيس كالعمداء كرؤساء األقساـ 

. كالدكائر اإلدارية 
 

 



 ه 

ممخص الدراسة  
 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية 
نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية فييا، كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى 
مدل ممارسة مفيـك التخطيط اإلستراتيجي فييا كأىميتو كخطكاتو في الجامعات الفمسطينية، كما ىدفت 

. إلى التعرؼ فيما إذا كاف يكجد فركؽ في الجاىزية تبعا لمتغيرات الدراسة 
 

كيتككف مجتمع الدراسة مف  اإلدارييف ك مدرسي اإلدارة كالتخطيط  في الجامعات الفمسطينية كقد بمغ 
داريا ، كعند تنفيذ الدراسة رفضت جامعة الخميؿ التعاكف ألسباب خاصة بيـ 438عددىـ   مدرسا كا 

داريا مكزعة حسب العينة الطبقية ، كىـ يشكمكف 150أما عينة الدراسة فتككنت مف . % 34 مدرسا كا 
. مف مجتمع الدراسة 

 

كقد استخدـ في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي حيث تـ تصميـ إستبانة خاصة لغرض جمع 
. المعمكمات 

   

كتأتي أىمية ىذه الدراسة مف ككنيا تبحث في أحد المكاضيع اإلدارية الحديثة كىك التخطيط 
اإلستراتيجي ، كيعتبر ىذا المفيـك حديث نسبيا في الدكؿ النامية عمكما ، لذلؾ فإف إخضاعو لمدراسة 
الميدانية يعطيو أىمية كاضحة خاصة في ظؿ الظركؼ كالمتغيرات التكنكلكجية كاالقتصادية كالسياسية 
التي يشيدىا الكاقع الفمسطيني عمكما كالجامعات الفمسطينية خصكصا ، كتبرز أىمية الدراسة أيضا 
مف أىمية دكر كالجامعات الفمسطينية في المجتمع الفمسطيني كما تقـك بو مف دكر إيجابي في عممية 

. التنمية الشاممة 
 

 تبيف أف الجامعات spss))كبعد تحميؿ البيانات كفؽ برنامج الحـز اإلحصائية في العمكـ االجتماعية 
الفمسطينية تتبايف فيما بينيا مف حيث الجاىزية لمتخطيط اإلستراتيجي تبعا لمتغير إسـ الجامعة ، كتبيف 

أيضا بأنو يكجد تبايف في كجيات النظر حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط 
. اإلستراتيجي تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية 

 
تبيف أيضا أنو يكجد تكافؽ في كجيات النظر حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط 

اإلستراتيجي بيف الذككر كاإلناث ، كأنو يكجد تبايف في كجيات النظر حكؿ مدل جاىزية الجامعات 
.   الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي تبعا لمتغير المسمى الكظيفي 

 



 و 

كفي ضكء نتائج الدراسة كما أفضت إليو مف استنتاجات ، أكصت  بضركرة أف يتـ تبني إستراتيجية 
مكحدة لمجامعات الفمسطينية ، كالعمؿ عمى إشراؾ جميع العامميف في الجامعات الفمسطينية كؿ في 
مكقعو في عممية التخطيط اإلستراتيجي ، كعقد المزيد مف الدكرات ككرشات العمؿ كالندكات حكؿ 

شراؾ اإلناث بصكرة أكثر فاعمية في عممية التخطيط اإلستراتيجي  . مكضكع التخطيط اإلستراتيجي ، كا 
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The extent of readiness of the Palestinian universities for strategic 

planning from the perspective of administrators and teachers of 

management and planning in the Palestinian universities 
 
Abstract 

  

The research  aimed at identifying the extent of readiness of the Palestinian universities for 

strategic planning from the perspective of administrators and teachers of management and 

planning in the Palestinian universities, through recognizing the extent of practicing the 

concept of strategic planning and its importance and steps in the Palestinian universities, 

and it also aimed at identifying whether there are differences in readiness depending on the 

variables of the study.  

 

For this purpose, the researcher designed a questionnaire included all the variables of the 

study, and then distributed it to the formal Palestinian universities in the West Bank except 

Hebron University, which refused to cooperate for reasons of their own. The number of 

Palestinian universities respondents was 150, and they constitute about 62% of the sample 

and about 34% of the research community.  

 

The research population consisted of the administrators and teachers of management and 

planning in the Palestinian universities (438) teachers and administrators except Hebron 

University, which refused to cooperate for reasons of their own. The sample consisted of  

150 teachers and administrators , distributed according to the layer sample, and they 

constitute about 34% of the research population.  

 

The researcher used the analytic descriptive method through designing a questionnaire for 

he purpose of data collecting.  

 

The importance of this research stems from dealing with one of the modern administrative 

subjects, i, e, the strategic planning, and this concept is considered relatively modern in the 

developing countries in general , therefore, subjecting it to field research gives it a special 

importance under the technological, economical, and political circumstances and variables 

experiences by the Palestinian community in general and by the Palestinian universities in 

particular . the importance of the research also stems from the importance of the role of the 

Palestinian universities in the Palestinian community and in the process of comprehensive 

development.     

 

After analyzing data  by SPSS program  it appears that the Palestinian universities differ in 

terms of   the extent of readiness of the Palestinian universities for strategic planning from 

the perspective of administrators and teachers of management and planning in the 

Palestinian universities due to the name of the university and due to Academic rank 

(degree) .   

 

There were no differences in the extent of readiness of the Palestinian universities for 

strategic planning from the perspective of administrators and teachers of management and 

planning in the Palestinian universities due to sex, but There were differences due to job 

title. 

 

Based on the results of the study the researcher recommended the necessity to adopt a 

unified strategy for the Palestinian universities , working to involve all workers in the 



 ح 

Palestinian universities in their respective position in the strategic planning process, 

holding more courses, workshops and symposiums on the topic of strategic planning, and 

working to involve women more effectively in the strategic planning process. 
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 :الفصل األول

 ______________________________________________________
   خمفية الدراسة

 
 مقدمة 1.1

 
لقد زاد اإلىتماـ بمكضكع التخطيط بعد الحرب العالمية الثانية، كتبني دكؿ عده لنمكذج التخطيط، كما 

أظيره مف نتائج مرجكة عمى صعيد ىذه الدكؿ داخميان كخارجيان، مما جعؿ الكثير مف الدكؿ النامية 
كتحديدا بعد حصكليا عمى االستقالؿ السياسي في بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف أماـ 

تحديات التنمية، كأف الطريؽ الكحيد أماميا مف أجؿ تحقيؽ التقدـ كالنمك ىك األخذ باىمية التخطيط 
سكاءان اإلستراتيجي أك التكتيكي أك التنفيذم في مختمؼ المجاالت، حتى أصبح ىناؾ إعتراؼ عالمي 

 (. 2002حسيف،)بأف التخطيط عممية ضركرية كأساسية لتحقيؽ أىداؼ التنمية 

 
أم مجتمع مف المجتمعات إذا ما أراد أف يحقؽ التنمية الشاممة كيككف قادرا عمى مكاجية تحديات  إف

كعند الحديث عف العمـ . المستقبؿ ال بد لو مف العمـ كالتعميـ، ألف في ذلؾ المعرفة كالخبرة كالثقافة
 .  كالتعميـ إنما نتحدث عف المستقبؿ الذم يعيش تطكرا في الثكرة المعمكماتية كالتقنيات التكنكلكجية

 
أم نيضة حقيقية ال بد مف أف تنطمؽ مف الجامعة لما لدييا مف مقكمات النيضة حيث مف جية أخرل 

تتكفر فييا خيرة العقكؿ كالكفاءات كالخبرة كالقدرة عمى اإلبداع كالتجديد، كالتي تفتقر إلييا مؤسسات 
فإذا نيضت الجامعة نيضت األمة كميا ، كما أف النيضة ال يصنعيا السياسيكف . المجتمع األخرل

كالقادة كالشعكب كحدىـ بؿ إف أصحاب الفكر يككنكف في المقدمة ثـ يأتي ىؤالء جميعيـ بعد ذلؾ، 
كاستكماال لمحديث فإف لمجامعات في الدكؿ المتقدمة الدكر األكؿ في إنتاج الفكر الجديد في كؿ 

 .(2005النعيمي،(المجاالت، كىى لذلؾ تستحؽ أف تتكلى القيادة الفكرية في مجتمعات تمؾ الدكؿ
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تساع مسئكلياتيا  كشيدت الجامعات في عصرنا الحالي تغيرا كتطكرا مف حيث إزدياد عدد مؤسساتيا كا 

كتعدد أدكارىا، باإلضافة إلى التغيرات التي حصمت عمى سياسات قبكؿ الطمبة األمر الذم أتاح 
الفرصة لكؿ مف يرغب في اإلستفادة منيا، حيث لـ يعد ينحصر دكرىا في الجانب الخدماتي بؿ تطكر 

إلى أف أصبحت مؤسسة إنتاجية تسيـ في تنمية القكل البشرية  
(. 2004عكدة اهلل،)

 
إف النظاـ التعميمي ألم مجتمع مف المجتمعات إنما يككف إنعكاسا لحاجات ذلؾ الشعب ككاقعو كقيمو 
كفمسفتو الحياتية كقدراتو االقتصادية كرؤيتو لممستقبؿ، كلـ يكف التعميـ العالي نكعا مف الرفاه أك ضربا 

نما ىدفا مف اجؿ الرقي كالريادة  (. 1984عبد القادر،)مف ضركب الترؼ كا 
 

تشكمت الجامعات في األراضي الفمسطينية المحتمة مف أجؿ سد إحتياجات المجتمع الفمسطيني مف 
التعميـ العالي كلمتخفيؼ مماعاناه الطمبة الفمسطينييف مف التكمفة المرتفعة لو خارج الكطف، كنتيجة 

بقاء الشباب الفمسطيني  لتقميص نسبة قبكؿ الطمبة الفمسطينييف في الجامعات العربية إلى حد كبير، كا 
، باإلضافة إلى الرغبة القكية لممجتمع الفمسطيني في التعميـ العالي، كبسبب (1994صالح،)في كطنو 

البعد الكطني الذم أدركتو منظمة التحرير الفمسطينية في تمؾ الفترة كالمتمثؿ بأف إحتياجات كأكلكيات 
الشعب الفمسطيني التعميمية كطبيعة األكضاع التي يعيشيا تحت اإلحتالؿ تفرض عميو إيجاد مؤسسات 

(. 1993أبكلغد،)كطنية لمتعميـ الجامعي العالي عمى األرض الفمسطينية 
 

كالجامعات ، نتيجة لألكضاع التي تعيشيا األراضي الفمسطينية فإف المجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ
 السياسية كاإلقتصادية كاإلجتماعية كالتنظيمية، كلككف بشكؿ خاص تكاجو مجمكعة مف التحديات

الجامعات يجب أف تككف محكر انطالؽ التنمية كالتقدـ ألم بمد مف بمداف العالـ كىذا ال يتحقؽ إال مف 
 خالؿ التخطيط كالتنظيـ كاف تككف مخرجات ىذه الجامعات منسجمة مع متطمبات السكؽ، كلككف

التخطيط اإلستراتيجي يعد سمة مف سمات العصر الحديث، كأداة رئيسية تمكف المنظمات بشكؿ عاـ 
كالجامعات بشكؿ خاص مف رسـ المسارات الصحيحة لتقدـ حركتيا الصحيحة ضمف البيئة التي تعيش 
فييا كتتفاعؿ معيا بغية تحقيؽ األىداؼ المرجكة في البناء كالتقدـ فقد جاءت ىذه ىذه الدراسة لمتعرؼ 
عمى مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط االستراتيجي مف كجية نظراإلدارييف كمدرسي اإلدارة 

 .كالتخطيط فييا

  مشكمة الدراسة2.1
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إنطالقا مف الظركؼ كالتغيرات كالصعكبات التي يشيدىا المجتمع الفمسطيني عمكما في ظؿ التغيرات 
التكنكلكجية كالسياسية كاإلقتصادية كاإلجتماعية التي يعاني منيا المجتمع الفمسطيني عمكما كالجامعات 

نطالقا مف أىمية الدكر الذم تمعبو  الفمسطينية خصكصا كالتي تعاني مف العدبد مف الصعكبات ، كا 
الجامعات الفمسطينية في المجتمع الفمسطيني كما تقـك بو مف دكر في عممية التنمية الشاممة ، كككف 
مفيـك التخطيط اإلستراتيجي أحد المكاضيع اإلدارية حديثة العيد في الدكؿ النامية عمكما كالمجتمع 

:  الفمسطيني خاصة فإف مشكمة الدراسة  تتمخص في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي 
 
ما مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظراإلدارييف كمدرسي اإلدارة "

كالتخطيط فييا ؟ 
 

مبررات الدراسة   3.1
 

:  ىناؾ الكثير مف المبررات التي دفعت البحث إلى تناكؿ ىذا المكضكع كالتي يمكف تمخيصيا فيما يمي
 

. رغبة الباحث في التعرؼ عمى كاقع التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية .1
إجراء دراسة إستطالعية لإلدارييف األكاديمييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات  .2

الفمسطينية مف اجؿ التعرؼ عمى رأييـ في التزاـ الجامعات الفمسطينية في معايير التخطيط 
 .االستراتيجي

اإلطالع عمى قدرة الجامعات الفمسطينية عمى المساىمة في التنمية المستدامة مف خالؿ  .3
. التخطيط االستراتيجي

الحاجة إلى تكفير معمكمات عممية دقيقة عف إمكانية الجامعات الفمسطينية في نجاحيا في  .4
 .تطبيقات التخطيط اإلستراتيجي

 
 

 

 

  أىمية الدراسة4.1

 
تأتي أىمية ىذه الدراسة مف ككنيا تبحث في أحد المكاضيع اإلدارية الحديثة كىك التخطيط 

اإلستراتيجي، كيعتبر ىذا المفيـك حديث العيد في الدكؿ النامية عمكما، لذلؾ فإف إخضاعو لمدراسة 
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الميدانية يعطيو أىمية كاضحة خاصة في ظؿ الظركؼ كالتغيرات التكنكلكجية كاإلقتصادية كالسياسية 
التي يشيدىا الكاقع الفمسطيني عمكما كالجامعات الفمسطينية خصكصا كالتي تستكجب تبني مفيـك 

التخطيط اإلستراتيجي مف أجؿ مكاكبة التغيرات التنمكية المختمفة، كتبرز أىمية ىذه الدراسة مف أىمية 
دكر الجامعات الفمسطينية في المجتمع الفمسطيني كما تقـك بو مف دكر إيجابي في عممية التتنمية 
الشاممة، كبذلؾ يمكف أف تككف ىذه الدراسة كما تصؿ إليو مف نتائج ذات فائدة ليذه المؤسسات في 

. تكجيو أنظارىا نحك مفيـك التخطيط األستراتيجي كضركرة إستخدامو إف لـ يكف مستخدما
 

أىداف الدراسة 5.1 
 

تيدؼ ىذه الدراسة بشكؿ عاـ إلى التعرؼ عمى مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط 
: اإلستراتيجي مف كجية نظراإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط فييا مف حيث

 

 مدل ممارسة الجامعات لمفيـك التخطيط اإلستراتيجي. 

 أىمية التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات. 

 خطكات التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية. 

 

مدل جاىزية الجامعات  كالتعرؼ فيما إذا كاف ىنالؾ فركؽ في متكسط إتجاىات أفراد العينة في
الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظراإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات 

إسـ الجامعة، الجنس، الرتبة األكاديمة، المسمى الكظيفي، المؤىؿ العممي، )الفمسطينية تعزل لمتغيرات
 . (سنكات الخبرة

 

 أسئمة الدراسة  6.1
 

: مف أجؿ دراسة ىذه المشكمة البحثية سكؼ نحاكؿ اإلجابة عمى األسئمة التالية
 

ما مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط االستراتيجي مف كجية نظراالدارييف ك مدرسي  .1
اإلدارة كالتخطيط فييا ؟ 

ىؿ ىناؾ فركؽ في كجيات نظر أفراد العينة في مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط  .2
االستراتيجي مف كجية نظراالدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل 

.  (اسـ الجامعة،الجنس،الرتبة األكاديمة، المسمى الكظيفي، سنكات الخبرة)لمتغيرات
ىؿ تطبؽ الجامعات الفمسطينية التخطيط اإلستراتيجي ؟  .3



 

 5 

 

ما أىمية التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية ؟  .4
 

 

 فرضيات الدراسة 7.1
 

في سبيؿ تحديد دكر المتغيرات الديمغرافية المشار إلييا في كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ما 
مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط االستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة 

:  كالتخطيط فييا سكؼ يتـ فحص كاختيار الفرضية الرئيسية الصفرية التالية
 
 : الفرضية الرئيسية. 71..1

 
في المتكسطات  (=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية 

الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية 
نظراإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغيرات إسـ الجامعة، 

. ، المؤىؿ العممي، الخبرة كالمسمى الكظيفي(الدرجة)الجنس، الرتبة األكاديمية
 
 :الفرضيات الفرعية. 72..1

 
:  الفرضيات الصفرية حسب المتغيرات الديمغرافية

 
في  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  .1

المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط 
اإلستراتيجي مف كجية نظراإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

سـ الجامعة  .تعزىممتغيرا 

 

في  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  .2
المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط 

اإلستراتيجي مف كجية نظراالدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل 
 .سلمتغير الجف
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في  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  .3
المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط 
اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

. (الدرجة) األكاديمية ةتعزل لمتغير الرتب
 

في  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  .4
المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط 
اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

. تعزل لمتغيرالخبرة
في  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  .5

المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط 
اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

.  العمميؿتعزل لمتغير المؤه
 

في  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  .6
المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط 
اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

.  الكظيفيلتعزل لمتغير المسـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني 
_____________________________________________________ 
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اإلطار النظري والدراسات السابقة  
 

  مقدمة1.2

 
يتناكؿ ىذا الفصؿ اإلطار النظرم كالدراسات السابقة المرتبطة بالمكضكع، كقبؿ البدء في الحديث عف 
مكضكع التخطيط اإلستراتيجي تناكلت الدراسة المفاىيـ المرتبطة بو كمفيـك التخطيط كاإلستراتيجية، ثـ 
إنتقؿ الباحث لمحديث عف مفيـك التخطيط اإلستراتيجي كتطكر مفيـك التخطيط اإلستراتيجي كعناصره 

كخصائصو كأىميتو كمبرراتو كمعكقاتو، كمسئكلية إعداد الخطط اإلستراتيجية كأساليب التخطيط 
كالتحديات كالمعيقات التي تكاجو التعميـ العالي  ،كاقع التعميـ العالي في فمسطيف واإلستراتيجي كمراحمو

تطكر التخطيط اإلستراتيجي في التعميـ العالي،  و كالتخطيط اإلستراتيجي لمتعميـ العالي،،الفمسطيني
 .كفكائد التخطيط اإلستراتيجي عمى مستكل الجامعات كأسباب حاجة الجامعات لمتخطيط اإلستراتيجي،

 
 مفيوم التخطيط   2.2

 
يكجد العديد مف التعريفات حكؿ مفيـك التخطيط فمنيـ مف عرفو تصميـ لممستقبؿ المؤمؿ، كتطكير 

كىك الذم . كىك طريقة عقالنية كمنظمة في صنع القرارات كحؿ المشكالت. الخطكات الفعالة لتحقيقو
في حيف يرل البعض أنو أسمكب أك . (2000شيرماف،)يمدؾ بالقكة التي تحتاجيا لمتحكـ في مستقبمؾ 

حتياجات  منيج ييدؼ إلى دراسة جميع اإلمكانيات كالمكارد المتكفرة كمف ثـ اإلستفادة منيا لتتالءـ كا 
كيعرؼ أيضا عمى أنو كظيفة المدير التي تتضمف اإلختيار بيف . (1999خميس،)كتطمعات المجتمع 

كبالتالي فيك قرار يحدد كيكضح خطكات العمؿ . البدائؿ مف األىداؼ كالسياسات كاإلجراءات كالبرامج
مركز التميز لممنظمات غير في حيف يرل. (2002عميكة،)المستقبمي في المشركع أك إحدل إداراتو 

أف التخطيط ىك عممية تحديد كاقع المنظمة، كاألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا،  (2002)الحككمية 
فالتخطيط عممية تأخذ باالعتبار نقاط قّكة كضعؼ . كالكسائؿ التي ستستخدميا لتحقيؽ تمؾ األىداؼ

 .المنظمة، كالفرص كالمخاطر التي تحيط بيا
 

 اإلستراتيجية  3.2
 

ىي خطط أك طرؽ تكضع لتحقيؽ ىدؼ معيف عمى المدل البعيد اعتمادان عمى التكتيكات كاإلجراءات 
يعكد أصؿ الكممة إلى التعبير العسكرم .األمنية في استخداـ المصادر المتكفرة في المدل القصير

( 2008، الحرةكيكيبيديا، المكسكعة.) كلكنيا اآلف تستخدـ بكثرة في سياقات مختمفة
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 قرارات ميمة كمؤثرة تتخذىا المنظمة لتغطية بأنيا (2008منتديات أراما لمتطكير اإلدارم، )كتعرفيا 
مف الفرص كلكضع أفضؿ الكسائؿ لحمايتيا مما تفرضو البيئة  قدرتيا مف االستفادة مما تتيحو البيئة

عمى مستكل المنظمة كمستكل كحداتيا االستراتيجية ككذلؾ عمى مستكل  عمييا مف تيديدات، كتتخذ
 الكظائؼ

القطاميف، )كقد اشتقت كممة إستراتيجية مف الكممة اليكنانية إستراتيجكس كالتي تعني عمـ الجنراؿ 
2002) 

 
اإلستراتيجية عمى أنيا عبارة عف عممية تصميـ الكسائؿ البديمة التي يمكف  (1989السممي،)كيعرؼ 

أما . مف خالليا تحقيؽ أىداؼ المنظمة بإستخداـ المكارد المتاحة ليا كالظركؼ المناخية المحيطة
فيعرفيا عمى أنيا خطة المنظمة في كضع تكازف بيف نقاط القكة كالضعؼ لدييا مع  (2001نكيراف،)

فيعرفيا ( (Ansoff,1995أما . الفرص كالتيديدات الخارجية مف أجؿ المحافظة عمى الميزة التنافسية
 .عمى أنيا تمؾ القرارات التي تيتـ بعالقة المنظمة بالبيئة الخارجية

  
 التخطيط اإلستراتيجي  4.2

 
يعتبر التخطيط االستراتيجي مف المكاضيع اإلدارية الحديثة نسبيان كخاصة في الدكؿ النامية، كقبؿ 

. الخكض في أبعاد ىذا المكضكع ال بد مف تعريفو
 

: مفيوم التخطيط اإلستراتيجي. 1.4.2
 

إختمؼ الباحثكف كالدارسكف في تعريؼ مفيـك التخطيط اإلستراتيجي عمى الرغـ مف كثرة المحاكالت 
التي بذلت مف أجؿ تحديد مفيكمو كتكضيح مالمحو كأبعاده كخصائصو كأساليبو كأدكاتو، فمنيـ مف 

ختيار اإلستراتيجيات المالئمة  عرفو عمى أنو عبارة عف األنشطة التي تقكد غايات المنظمة كأىدافيا كا 
(.  2004الخفاجي،)لبمكغيا 

  
أف التخطيط اإلستراتيجي ىك عبارة عف إتخاذ القرارات المتعمقة  (1991الحمالكم،)في حيف يرل 

بتحديد رسالة المنظمة، كتككيف السياسات كتحديد األىداؼ كتقدير المسار األساسي الذم يستعمؿ مف 
. أجؿ تنفيذ أىداؼ المنظمة كالذم يبيف إسمكبيا كيميز شخصيتيا عف غيرىا مف المؤسسات

 



 

 9 

 

أف التخطيط اإلستراتيجي ىك العممية التي يتـ مف خالليا صياغة  (2007جبريؿ ،)في حيف يرل 
ختيار الكسائؿ كالعمميات الالزمة لتحقيؽ ىذا المستقبؿ  . تصكر لممستقبؿ كا 

 
التخطيط اإلستراتيجي عبارة عف عممية ذىنية تحميمية إلختيار المكاف المستقبمي  (2000السالـ،)كعرؼ

لممنظمة تبعا لمتغيرات الحاصمة في البيئة الخارجية كمدل تكيؼ المنظمة مع ذلؾ، كبالتالي عممية 
نما تنطمؽ مف خالؿ تحديد رسالة المنظمة كتحميؿ البيئة كمف ثـ تحديد  غير منطمقة مف فراغ، كا 

ختيار األفضؿ منيا . الغايات ككضع كتطكير اإلستراتيجيات كبعد ذلؾ عممية تقييميا كا 
 

كىك يتعمؽ بتحديد إتجاه المنظمة . كيعد التخطيط اإلستراتيجي أكلى خطكات كمياـ اإلدارة اإلستراتيجية
في المستقبؿ الذم ينطكم عمى تحديد كؿ مف رسالة المنظمة كأىدافيا، بناءا عمى تحميؿ لمكضع 

بعدىا يتـ ترجمة تمؾ األىداؼ إلى . الحالي كالمستقبمي لكؿ مف البيئة الداخمية كالخارجية لممنظمة
(. 1996الجحني،)برامج كخطط عمى المستكيات اإلستراتيجية 

 
مف خالؿ ىذه التعاريؼ نالحظ أف التخطيط اإلستراتيجي ىك العممية التي مف خالليا يقـك المسئكؿ 

عف المنظمة كالمشاركيف لو في عممية التخطيط بكضع تصكر لمستقبؿ المنظمة، ككذلؾ تطكير 
اإلجراءات كالعمميات كالكسائؿ الضركرية لتحقيؽ ذلؾ التصكر المستقبمي في الكاقع، كمايرتبط بو في 
اإلستجابة لتمؾ التغيرات الحاصمة في البيئة الداخمية كالخارجية المؤثرة عمى أداء المنظمة مف خالؿ 

. إستخداـ المكارد كالمصادر بصكرة أكثر فاعمية
:  تطور مفيوم التخطيط اإلستراتيجي. 2.4.2

 
ظير مفيـك التخطيط اإلستراتيجي كتطكر مع إزدياد كتشابؾ المتغيرات البيئية المختمفة كسرعة تغيرىا، 
حيث شممت ىذه التغيرات مختمؼ مناحي الحياة سكاء السياسية، اإلقتصادية كاإلجتماعية التي بدكرىا 
تؤثر عمى كؿ المنظمات، كما أف إزدياد حدة المنافسة سكاء عمى الصعيد المحمي كالعالمي أدل ذلؾ 

كتعكد جذكره إلى منتصؼ الخمسينات حيث يمكف تقسيـ . كمو إلى ظيكر مفيـك التخطيط اإلستراتيجي
: تطكر ىذا المفيـك إلى ثالث مراحؿ كىي

 
ترجع ىذه المرحمة إلى بداية العشرينات مف القرف التاسع عشر، : مرحمة المكازنات كالرقابة .1

حيث كانت المكازنات كنظـ الرقابة مبنية عمى أساس كمية اإلنتاج، كعمى إتخاذ القرارات التي 
تعكس الكضع الحالي الداخمي لممنظمة، مف خالؿ إعداد الميزانيات السنكية كالتنبؤ بالمبيعات 

 (.2000سمردلي،)كالتدفقات النقدية  
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تشكمت ىذه المرحمة في الخمسينات مف القرف التاسع عشر، : مرحمة التخطيط طكيؿ األجؿ  .2
كيعتمد مدخؿ التخطيط طكيؿ األجؿ عمى أساس التنبؤ بالمستقبؿ بإستخداـ األدكات 

اإلقتصادية كالتقنية في كضع الخطط طكيمة األجؿ كتحديد األىداؼ، كىك يفترض أف األداء 
(. 2000سمردلي،)في المستقبؿ سيككف أفضؿ مف الماضي عمى الرغـ مف أنو إمتداد لو 

كالفارؽ بيف ىذه المرحمة كالمرحمة األكلى ىك مف حيث البعد الزمني لمتخطيط حيث أنو في 
ىذه المرحمة يككف التخطيط طكيؿ األجؿ أكثر مف خمس سنكات في حيف أنو في المرحمة 

 (.2000الغزالي،)األكلى يككف التخطيط لسنة كاحدة فقط 

 

تمتد ىذه المرحمة ما بيف الستينيات كالسبعينيات مف القرف التاسع : التخطيط اإلستراتيجي .3
عشر، حيث أصبحت البيئة الخارجية أكثر تغييرا كتعقيدا مما كانت عميو في السابؽ، كنتيجة 
لذلؾ ظير ما يسمى بالتخطيط اإلستراتيجي كذلؾ إستجابة لممتغيرات المتجددة األمر الذم 
يساعد المنظمات عمى التكيؼ مع بيئتيا الخارجية كتطكير قدراتيا الداخمية ككذلؾ قدراتيا 

التنافسية، حيث يساعد التخطيط اإلستراتيجي المنظمات في إيجاد اإلنسجاـ كالتكيؼ مع بيئتيا 
كفي منتصؼ السبعينيات تطكر مفيـك التخطيط اإلستراتيجي إلى ما يسمى اإلدارة .الخارجية

 (.   2000سمردلي،)اإلستراتيجية كىي مفيكـه أكثر شمكلية 

 
 

 
: عناصر التخطيط اإلستراتيجي. 3.4.2

 
إف التخطيط اإلستراتيجي إذا ما أريد لو النجاح ال بد مف أف تتكفر فيو عددا مف العناصر كالمرتكزات 

كالتي تتمثؿ في ضركرة كجكد أجكاء مناسبة كمشجعة داخؿ  (2001-2000)كما يراىا العارؼ
كأف يتمتع أعضاء اإلدارة العميا كاألعضاء في . المنظمة مف أجؿ البدء في جيكد التخطيط اإلستراتيجي

كضركرة تكفر فريؽ . باقي المستكيات اإلدارية المشاركة بالحماس لمقياـ بجيكد التخطيط اإلستراتيجي
متكامؿ مف أجؿ القياـ بعممية التخطيط اإلستراتيجي مككف مف أشخاص لدييـ القدرة عمى اإلضطالع 

كالتخطيط اإلستراتيجي الذم يطبؽ ألكؿ مرة بحاجة إلى جيكد تعريفية . بمسئكلية ىذا التخطيط
. كمناقشات لغرض التدريب عمى خطكاتو

 
كمف أجؿ أف ينجح التخطيط اإلستراتيجي في تحقيؽ أىدافو ال بد مف تكافر مجمكعة مف المقكمات 

في المشاركة الكاسعة بمعنى ضركرة كجكد قاعدة لممشاركة  (2002)كالشركط التي حددىا المكزم 
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الكاسعة في التخطيط اإلستراتيجي في كؿ المجاالت اإلجتماعية كالسياسية كاإلقتصادية كاإلدارية 
ضركرة تكفر اإلرادة . ضركرة تكفر قاعدة معمكمات إذ يعتبر ذلؾ أساسا لنجاح التخطيط. كغيرىا

السياسية المقتنعة كالصادقة بضركرة إستخداـ التخطيط اإلستراتيجي كنيج كاضح كمف ثـ اإلبتعاد عف 
.  العشكائية

 
أف التخطيط اإلستراتيجي يتككف مف عدة عناصر تتمثؿ في كضع  (1995)في حيف ترل خطاب 

اإلطار العاـ لإلستراتيجية، كمف ثـ دراسة العكامؿ البيئية الخارجية المحيطة بالمنظمة كتحديد الفرص 
التي تتيحيا كالمخاطرالتي تفرضيا، ككذلؾ العكامؿ اإلدارية كالتنظيمية الداخمية كتحديد ما تتضمنو مف 

ختيار  نقاط قكة كضعؼ، كبعد ذلؾ تحديد األىداؼ ككصع اإلستراتيجيات البديمة كالمقارنة بينيا كا 
البديؿ اإلستراتيجي الذم يعظـ مف تحقيؽ األىداؼ، كمف ثـ كضع السياسات كالخطط كالبرامج 
كالمكازنات، حيث تتـ ترجمة األىداؼ طكيمة األجؿ إلى أىداؼ متكسطة كقصيرة األجؿ، ككضع 

البرامج الزمنية ليا، ك تقييـ األداء في ضكء األىداؼ كاإلستراتيجيات كالخطط كالمكضكعة كمراجعة 
كتقييـ ىذه اإلستراتيجيات كالخطط في ضكء الظركؼ المحيطة، كأخيرا إستيفاء المتطمبات التنظيمية 

. الالزمة كتحقيؽ تكيؼ التنظيـ لمتغيرات المصاحبة لمقرارات اإلستراتيجية
 

: خصائص التخطيط اإلستراتيجي. 4.4.2
 

:  يكجد العديد مف خصائص التخطيط االستراتيجي فمنيـ مف يرل أف
التخطيط اإلستراتيجي عممية تبدأ مف تحديد األىداؼ، ثـ تحديد اإلستراتيجيات كبعد ذلؾ يتبعيا . 1

تحديد السياسات، كمف ثـ تطكير الخطط المستقبمية لمتأكد مف تطبيؽ األىداؼ، كتشمؿ ىذه 
العممية الجيكد التخطيطية التي يجب أف تؤخذ في الحسباف، ما ىي ؟ متى سننفذىا ؟ كيؼ 

كذلؾ يعتبر التخطيط اإلستراتيجي . (Steiner,1979)سننفذىا ؟ مف الذم سيقـك بالتنفيذ ؟ 
عممية منظمة لتحديد الفرص كالمخاطر المستقبمية التي تحيط بالبيئة الخارجية كتحديد مكاقع 
القكة كالضعؼ في المنظمة، مع محاكلة لتعظيـ الفرص ك التقميؿ مف التيديدات المحيطة في 

(. 1992أبك قحؼ،)أف كاحد،كالعمؿ عمى تنمية المركز التنافسي لممنظمة 
 

إذ ال بد لإلدارة . التخطيط اإلستراتيجي فمسفة كطريقة حياة، كىك تفكير كتأمؿ في المستقبؿ. 2
العميا كالعامميف في المنظمة اإلقتناع بفكائد التخطيط اإلستراتيجي كأىميتو كممارستو في جميع 

(. 2000الخزامي،)األنشطة في المنظمة 
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شمكلية التخطيط اإلستراتيجي إذ يعتبر نشاطان يشمؿ كؿ المنظمة، كىكنظاـ يتـ بطريقة متكاممة . 3
خالؿ ىذا النظاـ يتـ تحديد المجاالت التي تميز  كمف. كمتعمدة،كبخطكات متعارؼ عمييا

المنظمة مستقبال كتحديد أعماليا كأنشطتيا في المستقبؿ كتؤدم شمكلية ىذا النظاـ إلى زيادة 
مستقبؿ تمؾ المنظمات التي يعممكف فييا  فعالية العامميف كتخمؽ لدييـ الرغبة في تحسيف

(Higgins,J, vinzs,J, 1993 .)
 

: أىمية التخطيط اإلستراتيجي. 5.4.2
 

تأتي أىمية التخطيط اإلستراتيجي مف أنو أساس العممية اإلدارية، ككنو يساعد عمى تحديد األىداؼ 
كما أنو يتضمف تطكيرا مستمرا في األداء .كتكضيحيا كيبيف مراحؿ العمؿ لمكصكؿ إلى األىداؼ

نخاذ القرارات .  كالتنفيذ األمر الذم يبعد التنفيذ عف العشكائية كينير الطريؽ لرسـ السياسات كا 
 

كما تنبع أىمية التخطيط مف أنو يكفر لممنظمات فرصة التعرؼ عمى الفرص كالتحديات المكجكدة في 
البيئة الخارجية، ككذلؾ التعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ في البيئة الداخمية لممنظمة األمر الذم يتيح 

. ليا تحديد البدائؿ المناسبة كمف ثـ إتخاذ القرارات الصحيحة مف أجؿ إنجاز األىداؼ المكضكعة
كبالتالي  فأف التخطيط اإلستراتيجي يساعد المنظمات كالمؤسسات عمى التأقمـ مع البيئة الداخمية 

 .كالخارجية ليا

أنو يمكف المنظمات مف تحقيؽ األىداؼ  (1997)كمف فكائد التخطيط اإلستراتيجي كما يراىا الممحـ 
طكيمة األمد، كذلؾ مف خالؿ ترجمة الخطط اإلستراتيجية كاألىداؼ المكضكعة إلى خطط تفصيمية 

ك يزيد مف القدرة التنافسية ألنو يركز بإستمرار عمى دراسة العكامؿ . كبرامج كمكازنات قابمة لمتنفيذ
 كضع مف المسئكليف كيمكف. (1995السالـ كأخركف،)البيئية كمف ثـ أخذ التدابير كاإلحتياطات الالزمة 

 البدائؿ المناسبة لممشاكؿ األساسية التي تكاجو المنظمة

 
أف أىمية التخطيط اإلستراتيجي تأتي مف أنو يعمؿ عمى رفع درحة   (2003الخطيب،)في حيف يرل 

التنبؤ بالتغيرات الحاصمة في البيئة المحيطة ككيفية التكيؼ معيا، كيبيف صكرة المنظمة أماـ جماعات 
.  أصحاب المصالح ، ك يزكد المنظمة بمرشد حكؿ ما ىك الشيء الذم ترغب في تحقيقو

 
كأيضا التخطيط اإلستراتيجي يزكد المنظمة بأفضؿ نظاـ لتقييـ األداء الذم يؤدم إلى إتخاذ القرارات 

(. 2002عميكة،)بطريقة عقالنية 
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يتفقاف عمى أف لمتخطيط اإلستراتيجي فكائد  (1991الحمالكم،)ك (1991الخازندار،)في حيف أف 
سمككية تتمثؿ في أنو يعتبر مف الطرؽ الميمة لمتكاصؿ كاإلتصاؿ بيف العامميف في المنظمة مف أجؿ 

ك يتيح الفرصة . التغمب عمى الصعكبات كالمشاكؿ التي تعترضيـ في المنظمة كعمى جميع المستكيات
أماـ جميع العامميف في المنظمة لممشاركة بأفكارىـ في عممية إتخاذ القرارات، مما يعطييـ الشعكر 

كيعمؿ عمى رفع كفاءة المديريف مف خالؿ تقكية قدراتيـ اإلدارية مف خالؿ تدريبيـ . بالرضا تجاه ذلؾ
. بشكؿ مناسب مف أجؿ زيادة سرعة تكيفيـ مع المتغيرات الجديدة

 
: التخطيط اإلستراتيجي مبررات. 6.4.2

 
أنو يكجد العديد مف المبررات التي تدفع المنظمات كالمؤسسات إلى إتباع  (2002)يرل القطاميف 

التخطيط اإلستراتيجي، حيث أف عدـ الكصكؿ إلى نتائج متطابقة مع األىداؼ كالغايات التي كضعت 
كذلؾ نتيجة كجكد أخطاء في عمؿ المنظمة ، ككجكد تبايف كفجكة في أداء المنظمة كذلؾ  لككف نتائج 

كما أف تعاقب اإلدارييف عمى إدارة .األداء بعيدة عف التكقعات كذلؾ قياسا باألىداؼ التي كضعت
المنظمة كبالتالي إختالؼ كؿ إدارم في إدارتو مف حيث أسمكبو كطريقتو كقيادتو لممنظمة عمف سبقكه، 
األمر الذم يؤدم إلى إعادة النظر في الخطط كالبرامج المكضكعة إذا تبّيف عدـ مطابقتيا كمالءمتيا 

ألىداؼ المنظمة 
 

أف حاجة أجيزة اإلدارة العامة كالخاصة إلى   (2002)كمف المبررات األخرل التي يراىا المكزم 
ضركرة إحداث التغيرات الجذرية في أساليب العمؿ كتطكيرىا كرفع كفاءتيا ككذلؾ قدرات العناصر 

البشرية ، كما أف التخطيط اإلستراتيجي يكفر المقياس العممي مف أجؿ معرفة مدل اإلنجاز الحاصؿ، 
كىك أيضا يتيح مناخا ديمقراطيا مف خاللو يسمح بالمشاركة في عممية صنع القرار، كما يتيح المجاؿ 

كأخيرا فإف التخطيط اإلستراتيجي يقدـ . أماـ اإلدارة لتحقيؽ اإلتصاؿ مع مختمؼ المستكيات اإلدارية
خطط عممية مدركسة كمحددة األنشطة كالفعاليات كبالجيات المعنية كالحدكد الزمنية المكضكعة ليا   

 
: معوقات التخطيط اإلستراتيجي. 7.4.2

 
أنو تكجد العديد مف المعكقات أماـ التخطيط اإلستراتيجي فاألكضاع المالية التي  (1995)ترل خطاب 

تمر بيا بعض الدكؿ قد يؤدم إلى صعكبة القياـ بالتخطيط اإلستراتيجي ، كما أف إنشغاؿ المديريف في 
المستكيات اإلدارية العميا بالمشكالت اليكمية اإلعتيادية دكف اإلىتماـ إلى المشكالت اإلستراتيجية ، 
ككجكد إعتقاد بأف ميمة التخطيط اإلستراتيجي ىك مف إختصاص جية مختصة في التخطيط كليس 
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مف مياـ اإلدارة عمى كافة المستكيات ، كأخيرا كجكد نظاـ حكافزيركزعمى النتائج قصيرة األجؿ دكف 
. األىداؼ اإلستراتيجية 

 
فيرل أف تردد كعدـ رغبة المديريف في إتباع ىذا األسمكب مف التخطيط، كقمة  (2002)أما العارؼ 

حتياج التخطيط اإلستراتيجي إلى كقت كتكمفة كبيرة كميا معكقات أماـ التخطيط  اإلمكانيات المتاحة كا 
. اإلستراتيجي

 
أف عدـ اإلىتماـ في البعد اإلنساني ككذلؾ اإلعتماد عمى جيات  (2004)في حيف يرىالضكيحي 

خارجية في كضع الخطط كالتغيرات المستمرة كالقيكد الحككمية كعدـ مراعاة تسمسؿ خطكات التخطيط 
. جميعيا تعتبر معكقات لمتحطيط اإلستراتيجي

 
: التخطيط اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية. 8.4.2

 
عند مراجعة أدبيات التخطيط اإلستراتيجي نالحظ أف عددا مف الكتاب قد إستخدمكا مفيـك التخطيط 
اإلستراتيجي كاإلدارة اإلستراتيجية عمى أف ليما نفس المعنى، كلكف في حقيقة األمر كعمى الرغـ مف 
الترابط الكثيؽ بينيما مف حيث أنيما أسمكباف منظماف لمتعامؿ مع المستقبؿ في بيئة تتسـ بالتعقيد 
كالديناميكية حيث أنيما يساعداف المؤسسة في معرفة الفرص المتكفرة، كأيضا معرفة التيديدات 

كذلؾ يساعداف المؤسسة في معرفة نقاط القكة . المتكقعة مف أجؿ محاكلة تجنبيا أك التقميؿ مف أثارىا
. كالضعؼ مف أجؿ إتخاذ قرارات إستراتيجية

 
انتشر التخطيط االستراتيجي كتطكر حتى بداية السبعينات كما أنو ظير قبؿ اإلدارة اإلستراتيجية في 

ظؿ إفتراض مؤداه سيكلة التنبؤ بالمستقبؿ ألجؿ طكيؿ، كتطكر في ىذه المرحمة إلى ما يسمى باإلدارة 
(. 2000:مركزبميؾ)اإلستراتيجية التي تعتبر أكثر شمكلية 

 
إف اإلدارة اإلستراتيجية تعرؼ عمى أنيا تمؾ األنشطة اإلدارية الضركرية لصياغة كتقييـ كرقابة 

اإلستراتيجيات المؤسسية كالخطط اإلستراتيجية كالغايات كاألىداؼ التي صممت مف أجؿ تحقيقيا 
  .(1995الكايد،)
 

اإلختالؼ بيف المفيكميف بأف اإلدارة اإلستراتيجية تعتبرثمرة لتطكر مفيـك  (2002ياسيف،)كيؤكد 
غناء ألبعاده كالتخطيط اإلستراتيجي ىك عنصر ميـ مف  التخطيط اإلستراتيجي، كتكسيع لنطاقو كا 
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عناصر اإلدارة اإلستراتيجية كليس اإلدارة اإلستراتيجية بحد ذاتيا، ألف اإلدارة اإلستراتيجية تعني كذلؾ 
دارة المكارد ككذلؾ إدارة البيئة في نفس الكقت دارة الثقافة التظيمية كا   . التغيير التنظيمي كا 

 
مف خالؿ ذلؾ نستطيع أف نقكؿ أف التخطيط اإلستراتيجي ىك جزء رئيسي كحيكم مف اإلدارة 
 .اإلستراتيجية، إال أف اإلدارة اإلستراتيجية ىي مفيـك أكسع كأشمؿ مف التخطيط اإلستراتيجي

 

 :مسئولية إعداد الخطط اإلستراتيجية. 9.4.2

 
يعتبر التخطيط اإلستراتيجي مف مسئكلية اإلدارة العميا في المنظمة حيث تقكـ بالعديد مف األدكار 

:  كىي
 

. تحديد دكر أك تعريؼ المنظمة في المستقبؿ. 1
. العمؿ عمى تحقيؽ تكيؼ المنظمة مع البيئة الخارجية. 2
. كضع الخطكط العريضة لإلستراتيجية. 3
تييء الظركؼ المناسبة مف أجؿ مشاركة اإلدارة عمى كافة المستكيات اإلدارية ككذلؾ . 4

(. 1995خطاب،)األخصائييف الفنييف في عممية التخطيط اإلستراتيجي 
عمى الرغـ مف أف مسئكلية إعداد الخطط اإلستراتيجية تقع عمى عاتؽ اإلدارة العميا إال أف الظركؼ 
البيئية الخارجية كالمتسارعة لمنظمات اليكـ تجعؿ مف الضركرم لكي يتصؼ التخطيط بالنجاح مف 
تظافر الجيكد كتعاكف جميع المستكيات اإلدارية،كذلؾ ألف التعاكف كالتنسيؽ الكامؿ بيف المستكيات 
اإلدارية جميعيا يحقؽ التنسيؽ المناسب بيف الخطط اإلستراتيجية كالتشغيمية كالمكازنات، كما يكفر 
فرص تدريبية لممديريف في المستكيات اإلدارية الكسطى عمى التحميؿ كالتفكير الشامؿ، كيساىـ  في 
ثراء العمميات كالنتائج لمكصكؿ إلى األىداؼ المكضكعة بشكؿ يحقؽ  تبادؿ المعمكمات كالخبرات كا 

. نجاح المنظمة المستمر
 

كمف أجؿ ذلؾ كمو ال بد مف مشاركة جميع المستكيات اإلدارية في عممية التخطيط اإلستراتيجي، 
كعممية التخطيط في كؿ مستكل إدارم يجب أف التتـ بمعزؿ عف المستكل اإلدارم األخر مف أجؿ 

نجاح عممية التخطيط . تحقيؽ التنسيؽ كالتكامؿ المطمكب كا 
 

: أساليب التخطيط اإلستراتيجي. 10.4.2
 

: أنو يكجد أربعة أساليب رئيسية لمتخطيط اإلستراتيجي كىي (1991)يرل الخازندار 
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يطبؽ ىذا األسمكب في المنظمات التي تتسـ في المركزية : أسمكب التخطيط مف أعمى إلى أسفؿ: أكال 

حيث تقـك اإلدارة العميا بالتخطيط اإلستراتيجي، في حيف أف المنظمات الالمركزية يقـك رئيس المنظمة 
 كبعد اإلنتياء مف ،فييا بإعطاء الخطكط العريضة إلى اإلدارات كاألقساـ طالبا منيا إعداد الخطط

. صياغة تمؾ الخطط تتـ مراجعتيا كتقييميا مف قبؿ اإلدارة العميا
 

حيث يطمب مف األقساـ أف تقدـ مشاريع الخطط، كتقديـ : أسمكب التخطيط مف أسفؿ إلى أعمى: ثانيا 
ككذلؾ عدد العمالة المطمكبة لعدد . المعمكمات حكؿ األىداؼ الرئيسة كالفرص كاألخطار الخارجية

معيف مف السنكات المقبمة، كبعد ذلؾ تتـ مراجعة تمؾ المعمكمات كالخطط مف قبؿ اإلدارة العميا، ثـ 
 .قبكليا أك إرجاعيا لإلدارات إلجراء التعديالت عمييا

ذلؾ يتـ مف خالؿ التنسيؽ بينيماعبرالحكار كالنقاش بيف قيادات اإلدارات : الدمج بيف األسمكبيف: ثالثا 
العميا كمديرم اإلدارات، كغالبا ما يتبع ىذا األسمكب في المنظمات الكبيرة كالتي تطبؽ أسمكب 

. الالمركزية
 

يستخدـ في المنظمات الكبيرة حيث يعتمد الرئيس عمى فريؽ مف المخططيف : فريؽ التخطيط: رابعا 
لتقدـ لو عمى شكؿ مشاريع خطط، ثـ يقـك بعقد سمسمة مف اإلجتماعات المنتظمة معيـ إلجراء نقاش 

. حكؿ تمؾ الخطط
 

:  مراحل التخطيط اإلستراتيجي11.4.2
 

: تمر عممية التخطيط اإلستراتيجي بالخطكات التالية
 

حيث تعرؼ الرؤية عمى أنيا صكرة ذىنية منشكدة كىي تستقى : صياغة رؤية كرسالة المؤسسة: أكال
مف البيئة الخارجية مف خالؿ التركيز عمى إحتياجات كمتطمبات المجتمع مف الجامعة كمجاالت 

أما الرسالة فيي تعبر عف الغاية أك اليدؼ الذم مف أجمو كجدت . (1999المغربي،)التعامؿ معيا 
بعبارات عامة دكف اإللتزاـ بتكجييات محددة                           المؤسسة، كىي يجب أف تكتب

(Higgins and vince,1993) .كرسالة المؤسسة يجب أف تعكس العناصر التالية: 

 
. نطاؽ عمؿ المؤسسة في الحاضر كالمستقبؿ. 1
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القدرات الحقيقية المتاحة في الكقت الحاضر، كتمؾ التي مف الممكف تكفرىا بصكرة مؤكدة في . 2
 Wheelen and) 1990(المستقبؿ في إطار البعد الزمني لعممية التخطيط الحالية

Hungern, .
 

كأيضا تعتبر رسالة المؤسسة مف أىـ مككنات الخطة اإلستراتيجية ألنيا عبارة عف المحكر الذم ترتكز 
(. 1997ممحـ،)حكلو األىداؼ كاألغراض الرئيسة لممؤسسة كالتي في ضكئيا تكضع اإلستراتيجيات 

 
تمؾ الخصائص الفريدة في المؤسسة كالتي تميزىا عف غيرىا "كتعرؼ رسالة المؤسسة الجامعية بأنيا 

كبالتالي تعكس الفمسفة األساسية لممؤسسة، كتعبر عف الصكرة التي تكد " مف المؤسسات المماثمة
إيصاليا لمناس، ككما تعبر عف فيـ المؤسسة لذاتيا، كتحدد ما تقدمو المؤسسات مف مخرجات 

ككذلؾ السكؽ التي تتعامؿ معو، كتبيف الحاجات التي تسعى المؤسسة إلشباعيا مف خالؿ األنشطة 
(. 1998السيد،)التي تقـك بيا 

 
إف الدراسات التي أجريت حكؿ ىذا المكضكع كالتي إستند إلييا في دراستو  (2002حسيف،)كيرل 

كتحديدا دراسة كؿ مف بيرسي كدافيد خمصت إلى أف عممية تحديد الرؤية كالرسالة في المؤسسة 
الناجحة يمثؿ أىمية كبيرة كيدعميا كيعتبر مف األسباب الرئيسة لكجكدىا كديمكمتيا، كيتفؽ ذلؾ 

 الذم يرل بأف تحديد رؤية كرسالة المؤسسة مف خالؿ كممات مختصرة steienerأيضا مع 
.                           ككاضحة إنما ينمي الدافع لدل األفراد لمتعامؿ مع المؤسسة

 
كتكجد مجمكعة مف اإلعتبارات يجب األخذ بيا عند تحديد رسالة كرؤية المؤسسة الجامعية كالتي 

: تتمثؿ فيما يمي
 

كاقعية الرسالة مع األخذ بعيف اإلعتبار اإلمكانيات كالقدرات كالصعكبات المتعمقة بالمصادر  . 1
.  المالية كالبشرية لممؤسسة

. اإلنسجاـ كالتناغـ بيف المطالب التي تفرضيا الرسالة مع المؤسسة. 2
. أف يتـ تعامؿ الرسالة مع المؤسسة عمى أنيا كحدة متكاممة. 3
(. 2002حسيف،)الرسالة يجب أف تككف قابمة لمفحص الدكرم كالتجديد المستمر. 4

 
 :التحميؿ البيئي كالذم يتضمف ما يمي: ثانيا 
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مكانيات المؤسسة المادية كاإلنسانية  .1 تحميؿ البيئة الداخمية لممؤسسة كالمقصكد ىك طاقة كا 
كالمالية الحالية كالمستقبمية كقيـ أفراد اإلدارة العميا، التي تؤثر إلى حد كبير عمى أىداؼ 

ستراتيجيات المؤسسة كقد تمثؿ ىذه العكامؿ أكجو القكة بالنسبة لممؤسسة كفرصا ينبغي .كا 
إستغالليا،أكتمثؿ قيكدا أك تيديدا يجب العمؿ عمى تجنبياأكالتقميؿ مف األثار السمبية 

(. 1995الكايد،)
تحميؿ البيئة الخارجية لممؤسسة كالتي ىي عبارة عف عممية إستكشاؼ العكامؿ كالمتغيرات  .2

اإلقتصادية كالتكنكلكجية كالسياسية كاإلجتماعية كالثقافية كقكل التنافس، كذلؾ مف أجؿ تحديد 
الفرص كالتيديدات مف خالؿ تجزئتيا إلى عناصر أك أجزاء فرعية كفيـ عالقات التأثير فيما 

(. 1998غالب،)بينيا مف جية كبينيا كالمؤسسة مف جية أخرل 
تحميؿ البيئة الخاصة بالمؤسسة التي ىي مجمكعة العكامؿ التي تقع في حدكد المنظمة كتختمؼ  .3

مف منظمة إلى أخرل،كترتبط بعممية إتخاذ القرارات كتدخؿ إلى حد كبير في نطاؽ رقابة 
اإلدارة،كتشمؿ ىذه البيئة كافة العكامؿ اإلنتاجية كالتسكيقية كالتكنكلكجية كالسياسية كاإلجتماعية 
المرتبطة بالمؤسسة ذات التأثير الحالي كالمحتمؿ عمييا كتضـ المستيمكيف كالمكرديف كالمنافسيف 

(. 1995الكايد،)كالتككيف السياسي كاإلجتماعي كالعكامؿ التكنكلكجية 
 

اإلقتصادية كاإلجتماعية )كعممية التخطيط اإلستراتيجي تحاكؿ إيجاد التكافؽ بيف العكامؿ الخارجية
الييكؿ التنظيمي،القكاعد، اإلجراءات، )كالعكامؿ الداخمية في المنظمة  (كالسياسية كالتكنكلكجية

. (المصادر البشرية، كالتكنكلكجية كالمادية
 

إف البيئة المحيطة بالمؤسسة الجامعية تؤثر فييا كذلؾ مف خالؿ ماتقدمو ليا مف القكل البشرية، كىذه 
المؤسسة أيضا تتأثر بتمؾ المتغيرات مف خالؿ معرفة رد فعؿ المجتمع بقطاعاتو كمؤسساتو المختمفة 

كبالتالي ال بد مف إجراء التحميؿ البيئي ليذه المؤسسة مف أجؿ إستجالء المستقبؿ . تجاه ىذه القكل
لحصر ما يشكؿ مف فرص كتيديدات محتممة لممؤسسة الجامعية بيدؼ إختيار اإلستراتيجية كالطريؽ 

(. 1999يكسؼ،)الذم يؤمف إستثمار الفرص كالحماية مف ىذه التيديدات 
 

: كيشمؿ التحميؿ البيئي لممؤسسة الجامعية ما يمي
 
تشمؿ البيئة الداخمية لمجامعة عمى مجمكعة مف المتغيرات التي تمثؿ المحيط :  تحميؿ البيئة الداخمية . أ

 : الذم يتـ في إطاره تحقيؽ أىدافيا، كتشمؿ ىذه المتغيرات ما يمي
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مدل القدرة ك الكفاءة المينية لمقائميف عمى التخطيط اإلستراتيجي كتطبيقو في الجامعات، كمدل . 1
. دكرىـ كفاعميتيـ في تصميـ ىذا التخطيط كتنفيذه كتقييمو كتطكيره

مدل تكفر أنظمة إدارية داعمة كفعالة في الجامعات، كمدل فاعمية الييكؿ التنظيمي، كمدل . 2
كجكد قاعدة بيانات لممعمكمات المتعمقة بمدخالت الجامعة كالتي بكاستطيا نستطيع التعرؼ عمى 

. جكانب القكة كالضعؼ بيا
مدل كجكد ثقافة ثرية كفاعمة عمى مستكل الجامعة، حيث تتشكؿ ثقافتيا مف مجمكعة الفمسفات . 3

كاألفكار كالمبادلء كالقيـ التي تنشرىا اإلدارة بيف العامميف لتشجيعيـ عمى سمككيات تسيـ في 
(. 1995مصطفى، )أداء فعاؿ عمى الصعيد الفردم كالجماعي 

 
إف تحميؿ البيئة الداخمية  لممؤسسة الجامعية يسيـ في التعرؼ عمى جكانب القكة كالضعؼ فييا بما 

ختيار البدائؿ المنافسة ليا كذلؾ أيضا مف خالؿ اإلستعانة  يساعد عمى إتخاذ قراراتيا اإلستراتيجية، كا 
 :فإف ىذا التحميؿ ميـ لألسباب التالية. بنتائج تحميؿ المتغيرات الخارجية

. المساىمة في تقييـ القدرات المادية كالبشرية المتكفرة لممؤسسة. 1
. إيضاح المكقؼ التنافسي لممؤسسة بالنسبة لغيرىا مف المؤسسات. 2
إبراز كتحديد جكانب القكة في البيئة الداخمية لممؤسسة كتعزيزىا مف أجؿ اإلستفادة منيا في إغتناـ . 3

. الفرص المكجكدة بالبيئة الخارجية، كالتقميؿ مف التأثير السمبي لممعكقات البيئية
إبراز كتحديد جكانب القكة الحالية لممؤسسة ككيفية اإلستفادة منيا في التغمب عمى جكانب . 4

. الضعؼ
ضركرة الربط بيف التحميؿ الداخمي كالخارجي ألنو الفائدة مف الكقكؼ عمى الفرص كالتيديدات  . 5

دكف الكقكؼ عمى النقاط التي تمثؿ قكة أك ضعفا لممؤسسة، فإذا كاف اليدؼ مف التحميؿ الداخمي 
يتمثؿ في الكقكؼ عمى جكانب القكة أك الضعؼ فإف ذلؾ يمثؿ الكسيمة التي تقكد إلنتياز الفرص 

(.  1999المغربي، )التسكيقية كتجنب التيديدات أك تحجيميا 
   
تشمؿ البيئة الخارجية لمجامعات عمى مجمكعتيف مف المتغيرات البيئية، : تحميؿ البيئة الخارجية- ب

تسمى األكلى بالمتغيرات البيئية العامة كالتي تشمؿ المتغيرات اإلجتماعية كالسياسية كاإلقتصادية 
كىي ذات تأثير مباشر عمى إستراتيجيات الجامعة، في حيف تسمى الثانية ،  كالدكلية كغيرىا 

بالمتغيرات البيئية الخاصة كالتي تشمؿ المتغيرات المرتبطة بالجامعات األخرل المنافسة ليا في 
السكؽ، كالمؤسسات كالقطاعات المختمفة المستفيدة مف ىذه المؤسسة كىي تؤثرعمى العمميات التشغيمية 
كيفيد ىذا التحميؿ في تصميـ األىداؼ اإلستراتيجية لمجامعة، بحيث يجعؿ األىداؼ كاقعية كعممية، 

كيفيد في تصميـ اإلفتراضات الالزمة لمتنبؤ بحجـ الطمب عمى التعميـ الجامعي، ككيفية تكزيع الطالب 
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جغرافيا، كبتكجيات سكؽ العمؿ كالمشرعيف كالسياسييف كما إلى ذلؾ مف تغيرات مؤثرة في نجاح 
(. 1999مصطفى، )الجامعة كتعثرىا  

                                                                 
تتـ ىذه المرحمة بعد إجراء التحميؿ الداخمي كالخارجي لبيئة المنظمة حيث يتـ : تحديد األىداؼ: ثالثا

كضع األىداؼ التي يتـ تعريفيا عمى أنيا النتائج النيائية لنشاطات مخطط ليا مسبقا كىي تتضمف 
: العناصر التالية

 
األىداؼ ....................... ماالذم سيتـ إنجازه ؟. 1
البعد الزمني ......................... متى سيتـ اإلنجاز ؟. 2
( 1996القطاميف،)القدرات البشرية ............ مف سيشارؾ في عممية اإلنجاز ؟. 3

 
ككمما كانت األىداؼ كاقعية كطمكحة كمعبرة بصكرة عف قكل كمتغيرات البيئة الداخمية كالخارجية 
لممؤسسة، كمما كانت فرصة النجاح في تصميـ كتطبيؽ اإلستراتيجية بصكرة كفؤة كفعالة بشكؿ 

(. 1998غالب،)أكبر
 

إف عممية تصميـ األىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة الجامعية ىي مف مسئكلية اإلدارة العميا كتحديدىا 
ترجمة لرسالة المؤسسة الجامعية، كسبؿ تحقيقيا إلى أىداؼ إستراتيجية بعيدة المدل، كتمتاز  ىك

(. 1996البادم،)أيضا بمدل قابمية قياس النتائج التي يتـ التكصؿ إلييا 
 

إف تطكير اإلستراتيجيات تعد عممية ميمة جدا حيث تتـ مف قبؿ اإلدارة : تطكير اإلستراتيجيات . رابعا
العميا أك مف يمثميا في المؤسسة، كذلؾ لككنيا عممية إحتراؼ كتعمـ، كعممية مستمدة مف خالؿ ما 
يحدث، حيث تتطمب اإلستمرارية كاإلستجابة لممتغيرات البيئية الحاصمة كالتعمـ كيؼ كمتى يككف 

(. 2000العمر،)  الكقت التغيير مع مركر
    

كاإلستراتيجية تحقؽ األىداؼ الرئيسة لممؤسسة، كيجب أف تتمتع اإلستراتيجية بالمركنة الالزمة لتغيير 
بعض أىدافيا الرئيسة في حاؿ حدكث ظركؼ غير متكقعة، كيجب أيضا أف تراجع الخطة 

اإلستراتيجية سنكيا كتنقح طبقا لممعمكمات كالمستجداتالجديدة مما ينعكس عمى نجاح كفاعمية الخطة 
. Bryson,1993)(اإلستراتيجية

 
:  كتمر صياغة اإلستراتيجية بالخطكات التالية
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تصكر الكضع الذم يمكف أف تصؿ إليو حالة المؤسسة في حاؿ إستمرت عمى ممارسة نفس . 1

. أساليبيا كأنشطتيا الحالية، رغـ تغير الظركؼ المحيطة بيا
. إعادة النظر في األىداؼ التي تـ تحديدىا مسبقا لمتأكد مف أف إمكانيات تحقيقيا الزالت قائمة. 2
تحديد الفارؽ الدقيؽ بيف المكقؼ الحالي لممؤسسة، كبيف المكاقؼ المستيدفة، كىذا ما يعبر عنو . 3

. بالفجكة اإلستراتيجية
. البحث عف اإلستراتيجيات البديمة التي يمكنيا سد تمؾ الفجكات. 4
حتماالت . 5 تقييـ البدائؿ اإلستراتيجية لمبحث كتحميؿ التكمفة كالعائد لكؿ منيا كدرجة التيديد كا 

. النجاح في تنفيذه
ترجمة تمؾ البدائؿ في شكؿ قكائـ مالية مستقبمية لكؿ مف سنكات الخطة لتكضيح اإليرادات . 6

حتماالت العجز أك الفائض منيا . كالنفقات المتكقعة كا 
(. 1997السممي،)إعداد الخطط اإلستراتيجية في شكميا المتكامؿ  . 7
 

ختيار : تقييـ اإلستراتيجيات:  خامسا يتـ في ىذه المرحمة تقييـ البدائؿ اإلستراتيجية التي تـ تطكيرىا كا 
إف الحكـ .األنسب منيا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية لممنظمة كتحقيؽ الميزانيات المزمة ليا

ختيار البدائؿ اإلستراتيجية ىك مدل إستجابة ىذه اإلستراتيجيات لتحقيؽ أىداؼ المنظمة  في تقييـ كا 
. (Boy,1994) التي تـ تحديدىا إبتداءا مف الرسالة التي تبنتيا المنظمة

 
كىي العممية التي يتـ مف خالليا كضع السياسات كالخطط التي تـ : تنفيذ اإلستراتيجية:  سادسا 

صياغتيا في المرحمة السابقة مكضع التنفيذ مف خالؿ البرامج التنفيذية كالمكازنات المالية المرتبطة بيا 
 :ذات الطابع التنفيذم كتتككف مرحمة التنفيذ مف الخطكات التالية

 
كىك عبارة عف نص يحدد النشاطات المختمفة كالمطمكبة إلنجاز كظيفة : كضع البرامج التنفيذية. 1

. محددة
كتتضمف الكمفة التقديرية التفصيمية التي يتطمبيا : كضع المكازنات الخاصة بكؿ برنامج تنفيذم. 2

. البرنامج التنفيذم
كتسمى أيضا إجراءات التشغيؿ كتتألؼ مف نظاـ متسمسؿ مف الخطكات : اإلجراءات التنفيذية. 3

(. 1996القطاميف،)كاإلجراءات كاألساليب التي تصؼ كيفية إنجاز كؿ كظيفة كصفا مفصال 
 

 : كما أف كضع اإلستراتيجيات مكضع التنفيذ يتطمب ما يمي
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نشاء . 1 كجكد ىيكؿ تنظيمي مالئـ كالذم يتضمف بناء ىيكؿ جديد كتعييف قكل عاممة كتدريب كا 

...  كحدات جديدة كتعديؿ الييكؿ الحالي
مالءمة اإلستراتيجيات لمسياسات التنظيمية الحالية أك تعديؿ السياسات التي تتعارض مع . 2

. اإلستراتيجيات المكضكعة
التأكد مف أف النظـ المطبقة حاليا تتالءـ كمتطمبات تنفيذ اإلستراتيجيات مثؿ نظـ األجكر . 3

( 1992أبك قحؼ،).كالحكافز كالمعمكمات كنظـ اإلتصاؿ كالرقابة كالتخطيط
(. 1985خطاب،)إعداد القيادات اإلدارية المناسبة كتييئة البيئة الثقافية . 4
 

تشير ىذه المرحمة إلى عمميات السيطرة التنظيمية المستمرة عمى تطبيؽ : الرقابة اإلستراتيجية: سابعا 
إستراتيجية المنظمة بصكرة فعالة كبما يضمف تحقيؽ رسالة المنظمة كاألىداؼ اإلستراتيجية ليا مف 

(. 2002ياسيف،)دكف ىدر لجميع المكارد خصكصا المادية منيا 
 

: كالرقابة اإلستراتيجية تصنؼ إلى ثالثة مستكيات كىي
 

حيث تيدؼ إلى إحكاـ الرقابة عمى اإلتجاه اإلسستراتيجي العاـ لممؤسسة : المستكل اإلستراتيجي. 1
 .كالمتعمؽ بالمجتمع الذم تخدمو تطمعاتيا المستقبمية

اليدؼ مف ذلؾ ىك إحكاـ الرقابة عمى عممية تنفيذ الخطط كالتأكد مف أف : المستكل التكتيكي. 2
 . النتائج الفعمية متطابقة مع األىداؼ المكضكعة

 اليدؼ مف ذلؾ إحكاـ اإلجراءات الرقابية عمى النشاطات كالخطط: المستكل التشغيمي. 3

. Wheelen and Hunger,1990)).قصيرةاألجؿ
 

    واقع التعميم العالي في فمسطين5.2

 
يعد التخطيط اإلستراتيجي سمة مف سمات العصر الحديث، كأداة رئيسية تمكف المنظمات بشكؿ عاـ 

كالجامعات بشكؿ خاص مف رسـ المسارات الصحيحة لتقدـ حركتيا الصحيحة ضمف البيئة التي تعيش 
(. 2005النعيمي، )فييا كتتفاعؿ معيا بغية تحقيؽ األىداؼ المرجكة في البناء كالتقدـ 

 

كلمتعميـ العالي دكره ميـه كفعاؿ في خدمة المجتمع كالنيكض كاإلرتقاء بو حضاريا بحيث تصبح 
كقد كاف لمؤسسات .مؤسسات التعميـ العالي مصدرا لمفكر اإلنساني كمصدرا لتنمية المكارد البشرية
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التعميـ العالي عمى إختالؼ أنكاعيا دكره أساسيه كمحكرّم في تكفير الفرص كالمحفزات لمفمسطينييف 
كما ساىـ  .مف أجؿ إكماؿ دراستيـ الجامعية عف طريؽ تبادؿ المعرفة مع المجتمع األكاديمي الدكلي
مف أجؿ ذلؾ . التعميـ العالي الفمسطيني في دعـ صمكد الشعب الفمسطيني عمى أرضو كترسيخ ىكيتو

نخمة )كمو البد مف الكقكؼ كقفة جدية أماـ ىذا القطاع الحيكم كاألساسي لمنيكض كاإلرتقاء بو 
 .(2005كأخركف،

 
كيعكد تاريخ التعميـ العالي في فمسطيف إلى األربعينيات مف القرف الماضي، حيث كاف أبناء الشعب 
الفمسطيني يستكممكف دراستيـ العميا مف خالؿ الدراسة في الخارج، كنظرا لذلؾ فقد كاف التعميـ العالي 
محصكرا عمى الفئات الغنية كميسكرة الحاؿ إجتماعيا كسياسيا، كذلؾ بسبب إرتفاع التكمفة الدراسية 

( . 2004الحكلي،)لمتعميـ العالي 
 

كتعتبر الجامعات الفمسطينية مف الجامعات الفتية كحديثة النشأة إستنادا لممعايير الدكلية، حيث أف أقدـ 
 حصمت تغيرات جمة 1967جامعة فمسطينية أنشأت قبؿ سبعة كثالثيف سنة ، كفيما بعد نكسة عاـ 

تمثمت في اإلنتشار الكبير كالكاسع لمكميات المتكسطة، كمف ثـ تأسيس الجامعات الرئيسية في عاـ 
كما يميز الجامعات الفمسطينية عف غيرىا مف الجامعات األخرل أنيا كانت  نتيجة لمبادرات .1971

خاصة غير حككمية كلـ تتميز بالطابع الربحي، عمى عكس الجامعات األخرل في العالـ حيث يككف 
(. 2004الحكلي،). الطابع الحككمي ىك األساس

 
إف قطاع التعميـ العالي الفمسطيني يشمؿ جميع المؤسسات التي تعنى بتقديـ البرامج األكاديمية 

حيث يكجد في فمسطيف إحدل عشرجامعة مكزعة في . الدراسة الثانكية مرحمة  كالتدريبية  لمطمبة بعد
باإلضافة إلىثالثة عشر   ( في قطاع غزة3 منيا في الضفة الغربية ك8)الضفة الغربية كقطاع غزة 

 كمية جامعية تمنح كؿ مف درجة البكالكريكس كالدبمـك المتكسط كتسعة عشركمية متكسطة تمنح الدبمكـ

 2006/2007أما بالنسبة لعدد الطالب الممتحقيف في الجامعات الفمسطينية التقميدية لمعاـ . فقط
 طالبا 1398 طالبا كطالبة كلمدراسات العميا 23342لمحصكؿ عمى درجة البكالكريكس فقد بمغ 

 طالبا، أما بالنسبة ألعضاء الييئة التدريسية في الجامعات 410كلمدبمـك المتكسط كشيادات أخرل 
كما كيبمغ عدد العامميف في غير .  عضكا متفرغا1885 عضكا منيـ 2687التقميدية فقد بمغ عددىـ 

 في الجامعات التقميدية  4165 مكظفا منيـ 6234التدريس لدل مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية 
(.  2007/2006الدليؿ اإلحصائي،)
 

:  كىذه الدراسة تشمؿ الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية كما في  الجدكؿ التالي
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الدليؿ .كزارة التعميـ العالي)الجامعات الفمسطينية التي شممتيا الدراسة : أ-1.2جدكؿ 
( 2006/2007اإلحصائي،

 

 




الدليؿ .كزارة التعميـ العالي)الجامعات الفمسطينية التي شممتيا الدراسة : ب-1.2جدكؿ 
( 2006/2007اإلحصائي،

 

 
 :التحديات والصعوبات التي تواجو التعميم العالي الفمسطيني. 1.5.2

 

أف نظاـ التعميـ العالي الفمسطيني يعاني مف العديد  (2005)يرل المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف 
ستخداـ  مف الصعكبات كالتحديات كالسمبيات كتتمثؿ في ضعؼ مكاكبة التطكرات األكاديميو ، كا 

التقنيات الحديثو في االدإره كالنقص في الميارات اإلداريو ككيفية التعامؿ مع أعضاء ىيئو التدريس، 
نخفاض نسبة مساىمة المرأه في الييئو التدريسيو حيث التزيد عف  ، تركيز الجامعات عمى %12,8كا 

الجانب النظرم في البرامج الدراسيو عمى حساب الجانب العممي كالتطبيقي باإلضافو إلى تكرارىا، 
الصعكبات الماليو المتفاقمة التي تعاني منيا الجامعات كتدني أجكر كركاتب العامميف فييا، كعدـ كجكد 
كادر مالي مكحد لألجكر في الجامعات األمر الذم أدل إلى تفاكت في ركاتب العامميف مف جامعة إلى 
أخرل، إرتفاع الرسـك الدراسيو في الجامعات الفمسطينيو مقارنو بالجامعات األخرل  التي تعيش  في 
عتماد سياسة القبكؿ كالتسجيؿ في الجامعات عمى معدؿ الطالب في التكجييي  أكضاع مشابيو لنا، كا 

،  تكريس نظاـ الحفظ كبالتالي إبعاد الطمبة عف اإلبداع كالتفكير بسبب %65حيث تشترط معدؿ 
إعتماد اإلمتحانات الفصمية كالنيائية مقياسا لتقييـ الطمبة، كتتصؼ إدارة الجامعات بالبيركقراطيو 
كالتسمط في أغمب األحياف، باإلضافة إلى عدـ المصداقية كالمكضكعية في التعامؿ مع الييئات 

سنة التأسيس جية اإلشراؼ الجامعة الرقـ 
 1971عامة الخميؿ  1
 1978عامة بكليتكنيؾ فمسطيف  2

 1973عامة بيت لحـ  3
 1984عامة القدس  4
 1972عامة بيرزيت  5
 1977عامة النجاح الكطنية  6
 1997عامة العربية األمريكية  7
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غتراب الجامعات الفمسطينية عف البحث العممي، إفتقار الجامعات  التدريسية كالعامميف فييا، كا 
رتفاع نسبة العاطميف عف العمؿ مف خريجي  الفمسطينية إلى المرافؽ اليامة كضعؼ تجييزاتيا، كا 

الجامعات الفمسطينية بسبب عدـ تالءـ إحتياجات السكؽ المحمي مع التعميـ العالي الفمسطيني ككمو 
. ناتج عف سكء التخطيط 

  
إضافة إلى ما ذكر أعاله ىناؾ تحديات أخرل يكاجييا نظاـ التعميـ العالي الفمسطيني كفقا لدراسة كزارة 

تتمثؿ في تمبية الطمب المتزايد عمى التعميـ  (2002)التربية كالتعميـ العالي الفمسطيني كالبنؾ الدكلي 
العالي كذلؾ بسبب الزيادة السريعة في عدد خريجي المدارس الثانكية ، كتكاجو الجامعات الفمسطينية 
أزمات مالية حادة، كىي تعد مف أىـ المعيقات أماـ تطكر الجامعات الفمسطينية ، ك تفتقر مؤسسات 

التعميـ العالي الفمسطينية إلى القدرات اإلدارية المطمكبة لمتصدم لمتحديات الخطرة كالميمة التي 
: يكاجييا قطاع التعميـ العالي كالتي تتمثؿ في 

 
ضعؼ التنسيؽ بيف كزارة التعميـ العالي كبيف الجامعات كذلؾ بسبب غياب التمكيؿ الحككمي  .1

. بدرجة كبيرة،األمر الذم يضعؼ مف سيطرة كتحكـ الكزارة في أنشطة الجامعات
اإلفتقار إلى نظاـ لممعمكمات اإلدارية عمى المستكل المؤسسي يشمؿ جميع جكانب قطاع  .2

. التعميـ العالي
عدـ مقدرة كزارة التعميـ العالي عمى تكظيؼ ككادر اإلدارة الكسطى كيعكد ذلؾ إلى إفتقارىا إلى  .3

الككادر الفنية، كبسبب الركاتب المنخفضة ىي غير قادرة عمى إجتذاب الككادر المؤىمة مف 
أجؿ القياـ بالكظائؼ األساسية التي مف ضمنيا التخطيط لمتعميـ العالي  

.  اإلفتقار إلى بنية كىيكمية إدارية كافية لقطاع التعميـ العالي .4
 

 كيعتبر إستمرار اإلحتالؿ اإلسرائيمي مف أكبر التحديات التي يكاجييا تطكير التعميـ العالي الفمسطيني 
نتيجة لمعدكاف كالحصار كاإلجتياحات المستمرة لممناطؽ، عمى العممية التعميمية كالجكانب اإلنسانية 

كالمادية كالنفسية 
 

في المجمس التشريعي، حكؿ التعميـ العالي " لجنة التربية كالقضايا االجتماعية"حسب تقرير ك
غياب التخطيط الشامؿ لمجامعات الفمسطينية، "الفمسطيني، فإف أبرز مالحظات التقرير تتمحكر حكؿ 

كقياـ كؿ جامعة بتخطيط منفرد، مما يتطمب إعداد الدراسة التفصيمية بيدؼ صياغة خطة شمكلية 
غياب "، كما الحظ التقرير "لمتعميـ العالي الفمسطيني ترتكز الى فمسفة تعميمية كاضحة تخدـ التنمية
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التنسيؽ الكافي بيف الجامعات كبيف كزارة التعميـ العالي، كتحديدا فيما يخص الدراسات العميا بما يكفر 
(.2006الصكراني،) التكاممية بيف الجامعات بدال مف التنافس عمى التخصصات ذاتيا

 

 التخطيط اإلستراتيجي لمتعميم العالي  6.2
 

إف مكضكع التخطيط االستراتيجي لمتعميـ العالي يعتبر حديثان نسبيان كسكؼ يتـ تناكؿ تطكر التخطيط 
: االستراتيجي في التعميـ العالي فيما يمي

 
 

 :تطور التخطيط اإلستراتيجي في التعميم العالي. 1.6.2

  
يعتبر التخطيط اإلستراتيجي حديثان نسبيان في إدارة التعميـ العالي، حيث تعكد جذكره إلى العمميات 
العسكرية،كمعظـ األدبيات الخاصة بالتخطيط اإلستراتيجي ركزت عمى األمكر العسكرية كالكطنية 

 .(Dooris,2002)كالسياسة الدكلية كعالـ الشركات كذلؾ حتى الثالثيف سنة الماضية  
 

بعد ذلؾ كخالؿ الستينات حتى منتصؼ السبعينات شيد التخطيط اإلستراتيجي طفرة في القطاع 
زدادت ثقة الناس بو، كمف  التجارم، كفي نفس الكقت فإف قطاع التعميـ العالي أخذ ينمك كصناعة كا 

ككاف أكؿ لقاء رسمي . ىنا كاف التخطيط اإلستراتيجي ميمان مف أجؿ تكسيع كفتح مراكز جديدة
 مف المخططيف كذلؾ في معيد 25 حيث حضره 1959لمخططي التعميـ العالي في صيؼ 

Massachusetts لمتكنكلكجيا، كتعاقبت بعد ذلؾ المقاءات إلى أف تـ تشكيؿ منظمة لمتخطيط في 
 كتضـ ثالثمائة عضك جميعيـ ميتميف في التخطيط لفتح مراكز scupالكميات كالجامعات سميت 

(. Holmes,1985)جديدة في الجامعات 
 

بعد ذلؾ كمف منتصؼ السبعينات كحتى منتصؼ الثمانينات فإف تجربة التعميـ العالي كاجيت مجمكعة 
رتفاع تكمفة التعميـ العالي  مف التحديات كالصعكبات الديمكغرافية كاإلقتصادية كالتغيرات التكنكلكجية كا 

كالتضخـ كضعؼ الدعـ الحككمي، كمف ىنا بدأت فكرة التخطيط تتغير عمى إعتبار أف التخطيط 
اإلستراتيجي أداة منطقية لمتنظيـ كاإلدارة الرشيدة حتى يستطيعكا أخذ القرارات المناسبة مع ماذا تريد 
المنظمة ؟ كماذا تعمؿ ؟ كلماذا تعمؿ ؟ كلكي يككنكا مقنعيف لممستثمريف في التعميـ العالي كإليجاد 

كالتخطيط في ىذه الفترة ركزعمى اإلستراتيجية المتخصصة كالمركزالتنافسي كقيـ .الحمكؿ ليذه المشاكؿ
  (.Brayson,1985)كالكفاءات األساسيةSowtاألسيـ كالتحميالت 
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تساعا كمتبنى في الكميات  في الثمانينات كالتسعينات أصبح التخطيط اإلستراتيجي اكثر إنتشارا كا 

كالجامعات،كالتحميالت النقديةفي التخطيط بشكؿ عاـ كالتعميـ العالي بشكؿ خاص إزدادت كأصبحت 
تعتمد عمى التحميؿ،كفي ىذه الفترة كاف التخطيط اإلستراتيجي رسميان جدا كمنظمان حيث لـ يأخذ بعيف 

 Henry Mintzberg كقد حذر. اإلعتبار ثقافة المؤسسة كتركيبتيا كركح اإلبداع بعيف اإلعتبار
القائميف عمى التخطيط اإلستراتيجي في التعميـ العالي بأنيـ يسيركف في ىذا النمط كأنو بالتالي سيؤدم 

كحتى المشكككف في التخطيط اإلستراتيجي لـ يستطيعكا إنكار . إلى نتائج عكسية ما لـ يتنبيكا إلى ذلؾ
 أصبحت المنظمة لمتخطيط 2002كفي عاـ . أىميتو كلكف يجب إتباع الطريقة الصحيحة كالمثمى

 عضكان كأصبحت تتناكؿ أمكرا أكاديمية كثيرة منيا التخطيط األكاديمي 4200لمكميات كالجامعات تضـ 
. كاإلدارة كالميزانية كتقييـ الطمبة كعبء المدرس كعالقتيـ بالسكؽ

 
كعمى الرغـ مف أف العديد مف الكتاب حاكلكا فيـ كشرح نجاحات كفشؿ التخطيط اإلستراتيجي في 

التعميـ العالي  حيث إختمفكا في أرائيـ كنتيجة لذلؾ ال يكجد كضكح حكؿ المحددات الرئيسية لنجاح 
 (. Dooris,2002)التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات 

 
 :أسباب حاجة الجامعات لمتخطيط اإلستراتيجي. 2.6.2

 
:  إحتاجت الجامعات لمتخطيط اإلستراتيجي ألسباب متنكعة كىي

 
. إزدياد الطمب عمى التعميـ العالي في الكقت الذم إنخفض الدعـ الحككمي المادم .1
. تغيير ديمكغرافية الطمبة .2
الحاجة إلى منافسة العمـ الحديث كفي الكقت نفسو المحافظة عمى الجكىر التقميدم  .3

.  لمجامعات
يسيـ التخطيط اإلستراتيجي في مساعدة الجامعة لمقابمة كمجابية ما ذكر أعاله مف  .4

(. Zapryagaev,2002)تحديات
الحاجة إلى نمط مف التخطيط يستجيب لحساسية التعميـ الجامعي الكبيرة لممتغيرات التي  .5

 (.1997الشربيني،)تحدث في البيئة 

 

: فوائد التخطيط اإلستراتيجي عمى مستوى الجامعات. 3.6.2
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:   يكفر التخطيط اإلستراتيجي العديد مف الفكائد عمى مستكل الجامعات كيمخصيا الباحث فيما يمي
 
.  خمؽ إطار لتحقيؽ اإلتجاه الذم عمى الجامعات إتخاذه لتحقيؽ المستقبؿ المرجك. 1 

. خمؽ إطار لتحقيؽ المنفعة التنافسية. 2 

تمكيف جميع مؤسسات الجامعة لممشاركة كالعمؿ معا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ  . 3 

. التخطيط اإلستراتيجي يمكف الجامعات مف التنسيؽ كالتكيؼ مع بيئتيا. 4 

. يساعد الجامعات في تحديد أكلكياتيا. 5 

يثير رؤية جميع المشاركيف الرئيسييف كتشجعيـ  لينعكس بفاعمية عمى التكجو . 6 
(. zapryagae,2002)اإلستراتيجي لمجامعة 

 
 الدراسات السابقة  7.2

 
في ىذا الجزء مف الدراسة سكؼ يتـ استعراض أىـ الدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة 

. حيث تـ تقسيميا  إلى دراسات عربية كأجنبية
 

: الدراسات العربية. 1.7.2

مفيكمو كعممياتو، مبرراتو : حكؿ التخطيط االستراتيجي في مجاؿ التربية (1995)في دراسة لزيداف 
كمتطمباتو، كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى مفيـك التخطيط االستراتيجي كأىـ عممياتو كمبررات األخذ بو 

في مجاؿ التربية بصفة عامة، كمتطمبات تطبيقو، خمصت الدراسة إلى إف أىـ عمميات التخطيط 
االستراتيجي تتمثؿ في اإلعداد لمخطة، كتقدير كتحديد القضايا كاألىداؼ كاحتياجاتيما، كالمسح 

. كالفحص البيئي، كبناء كتصميـ بدائؿ كصكر المستقبالت المحتممة، ككضع خطط تنفيذ السيناريكىات
 ةضركرة تكفير اإلمكانيات المادية كالبشرية كالتنظيمية الالـز: كقد أكصت الدراسة بعدة تكصيات، منيا

. لتطبيؽ التخطيط االستراتيجي كضركرة مشاركة المؤثريف كالمتأثريف بعممية التخطيط االستراتيجي

في دراستو التحميمية حكؿ التخطيط االستراتيجي كدكره في االرتقاء بكفاية  (1999) أما الجندم 
كفعالية النظـ التعميمية، ىك اآلخر تطرؽ إلى التعرؼ عمى مفيـك التخطيط االستراتيجي، كمراحمو، 
كالفرؽ بينو كبيف أنكاع التخطيط األخرل كالى أم مدل ممكف استخداـ التخطيط االستراتيجي في 

كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي في تناكليا . االرتقاء بالعممية التعميمية
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 لفعاليتو عند ةلمفيـك التخطيط االستراتيجي كفؽ أسمكب تحميمي يكشؼ عف أىدافو كالمقكمات الالـز
كفي ضكء ما تكصمت اليو الدراسة مف نتائج كاستنتاجات جاءت التكصية . تطبيقو في المجاؿ التعميمي

. بضركرة االىتماـ بتحديد تغيرات البيئة الداخمية لممؤسسة التعميمية، كتغيرات البيئة الخارجية ليا
 

كالتي تناكؿ فييا الباحث مكضكع التخطيط اإلستراتيجي  (1997)دراسة الشربيني االستشرافية 
ستخدامو في مؤسسات التعميـ العالي، بيدؼ التعرؼ عمى طبيعة التخطيط اإلستراتيجي كأىـ  كا 
نماذجو، كمراحمو كحاجة مؤسسات التعميـ العالي لو، تكصمت ىي االخرل إلى أف التخطيط 

اإلستراتيجي يّمكف المؤسسة التعميمية مف اإلستمرار في المنافسة، كيأخذ في اإلعتبار أف العممية ليست 
مجرد كضع خطط ثـ تنفيذىا كبالتالي تظؿ الخطط في كضع قابؿ لمتعديؿ كالتطكير بصكرة مستمرة، 

انما كضع قيادة المؤسسة في كضع نشط يتكافؽ مع متغيرات البيئة بشكؿ دائـ، اضافة الى كعي 
كادراؾ أف المؤسسة تتأثر بحقائؽ السكؽ اإلقتصادم كزيادة المنافسة، كىك بالتالي ما يحتـ ضركرة 

التركيز عمى المشاركة كالتعاكف إنطالقا مف ككف المفيـك يتضمف مجمكعة مف العمميات اإلقتصادية 
ككاف باف أكصت الدراسة بضركرة تبني نمكذج معيف لعممية التخطيط . كالسياسية كالسمككية

. اإلستراتيجي يمكف تطبيقو في المؤسسة التعميمية
 

حكؿ التخطيط االستراتيجي كدكره في إدارة التعمـ في مرحمة ما قبؿ  (1999)كفي دراسة إلبف خثيمة 
المرحمة االبتدائية، كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى األىداؼ المتكقع تحقيقيا عمى المدل القريب كالبعيد 
مف خالؿ  استخداـ التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميـ ما قبؿ المرحمة االبتدائية، كالعكامؿ 
مكانية  المؤثرة في عممية التخطيط االستراتيجي قبؿ كأثناء عممية التنفيذ كالتغيرات المحتمؿ حدكثيا كا 

 الخطة المكضكعة، كالصعكبات كالتحديات المتكقع مكاجيتيا ذاالستعداد ليا كالخطكات اإلجرائية لتنفي
في الجانب اإلدارم كالتنظيمي كاالجتماعي، تكصمت الدراسة مف خالؿ منيجيا الكصفي إلى العديد 

مف التكصيات منيا ضركرة مراعاة الفركؽ الفردية في النمك لدل األطفاؿ؛ لما لذلؾ مف انعكاس عمى 
. احتياجاتيـ كمياراتيـ كسمككياتيـ

 
كالذم تناكؿ في دراستو إستراتيجية المنظمة كالعكامؿ المؤثرة في  (1995)أما عبيدات، محمكد 

تطكيرىا، فقد حاكؿ التعرؼ مف خالؿ تحميؿ كاقع الشركات الصناعية األردنية المساىمة العامة عمى 
تمؾ العكامؿ المؤثرة في تطكير إستراتيجيات الشركات الصناعية األردنية، حيث شممت تمؾ الدراسة 

ككاف مف أىـ النتائج التي . إحدل كثالثيف شركة مف ىذه الشركات المسجمة في سكؽ عماف المالي
أف الشركات مكضكع البحث تقـك بعممية تشخيص العكامؿ البيئية قبؿ أف تقـك : خمص الييا الباحث

بتطكير إستراتيجياتيا، كأنيا تيتـ أكثر بالعكامؿ اإلقتصادية كمف ثـ تأتي حاجات كرغبات العمالء 
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يضاؼ إلى ذلؾ أف . فتكفر المكاد الخاـ، في حيف أف العكامؿ اإلجتماعية قد جاءت في المرتبة األخيرة
المديريف، بغض النظر عف مستكل تحصيميـ العممي كسنكات خدمتيـ الكظيفية، يقكمكف بتحميؿ 
ف سنكات الخدمة الكظيفية ال تعتبر عامال  العكامؿ البيئية عف تطكيرىـ إلستراتيجيات الشركات، كا 
مؤثرا في تحديد العكامؿ البيئية التي يجب تحميميا، أك في تحديد أىمية ىذه العكامؿ عند تطكير 

. إستراتيجية الشركة
 

في دراسة لو حكؿ التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات العامة األردنية، بيدؼ  (2000)الغزالي 
التعرؼ عمى مدل كعي اإلدارات العميا في المؤسسات العامة األردنية بمفيـك التخطيط اإلستراتيجي، 
كدرجة ممارستو في تمؾ المؤسسات، كعمى درجة المشاركة في كضع الخطط اإلستراتيجية كالعكامؿ 
التي تؤخذ بعيف االعتبار عند كضع مثؿ ىذه الخطط، كاتجاىات اإلدارة العميا نحك مزايا التخطيط 
اإلستراتيجي كمحاكلة معرفة دكر بعض العكامؿ التنظيمية كحجـ المؤسسة مثال كطبيعة عمميا، 

كتأثيرىا عمى مدل كضكح مفيـك التخطيط اإلستراتيجي، كتأثير ىذه العكامؿ عمى مدل كجكد عالقة 
بيف كضكح مفيـك التخطيط اإلستراتيجي، كتأثير ىذه العكامؿ عمى درجة ممارستو، كما ىك كجو 

العالقة بيف كضكح مفيـك التخطيط اإلستراتيجي كدرجة ممارستو في المؤسسات األردنية، كمدل تأثير 
اتجاىات المدراء نحك مزايا التخطيط اإلستراتيجي عمى درجة ممارستو، خمصت الدراسة مف خالؿ 

سمكبيا الميداية إلى مجمكعة مف النتائج التي مف ضمنيا أف نسبة : منيجيا الكصفي التحميمي كا 
مف مديرم اإلدارة العميا في المؤسسات األردنية لدييـ فيـ صحيح ككعي بمفيـك التخطيط  (57,3%)

لدييـ لبس كعدـ كضكح لمفيـك التخطيط اإلستراتيجي، كأف درجة  (%42,7)اإلستراتيجي، كأف نسبة 
ممارسة المؤسسات العامة األردنية لمتخطيط اإلستراتيجي متكسطة، كأف الجيات المشاركة في كضع 

الخطط اإلستراتيجية بالدرجة األكلى، المدير العاـ كمف ثـ مجمس إدارة المؤسسة كمف ثـ لجنة التخطيط 
كما أف اتجاىات اإلدارة العميا في المؤسسات العامة األردنية نحك مزايا التخطيط . في المؤسسة

اإلستراتيجي كانت إيجابية كقكية، كأف الظركؼ االجتماعية كالنظاـ التعميمي كظركؼ المنافسة تأتي 
كفي ضكء ذلؾ أكصت الدراسة بضركرة البدء . في المرتبة األخيرة عند كضع الخطط اإلستراتيجية

باستخداـ مفيـك التخطيط اإلستراتيجي كأسمكب إدارم حديث يساعد المنظمات عمى التأقمـ مع بيئتيا 
الداخمية كالخارجية، كبضركرة تكفير المزيد مف الدكرات التدريبية لإلدارات العميا حكؿ مفيـك التخطيط 
اإلستراتيجي كاإلدارة اإلستراتيجية، ككذلؾ التأكيد عمى مبدأ المشاركة في كضع الخطط اإلستراتيجية 

بحيث تتاح الفرصة لممدراء كالمسئكليف في المستكيات اإلدارية الدنيا لممشاركة في إعداد الخطط 
. اإلستراتيجية الالزمة
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لتصكر مقترح لتطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي في التعميـ الجامعي المصرم،  (2002)في دراسة حسيف 
براز أىـ  كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى مفيكـ التخطيط اإلستراتيجي كأىـ خطكاتو كمشكالتو، كا 

المبررات التي تدعك إلى األخذ بيكذا أسمكب في التعميـ الجامعي، كتكضيح أىمية تطبيؽ التخطيط 
 في التعميـ الجامعي، كالكصكؿ إلى التصكر المقترح لكيفية تطبيؽ ىذا األسمكب ماإلستراتيج

كاف بأف تكصمت الدراسة إلى التصكر المقترح كالذم يتمثؿ . التخطيطي في التعميـ الجامعي المصرم
جراء التحميؿ البيئي لمؤسسات التعميـ  في إنشاء جياز لمتخطيط اإلستراتيجي لمتعميـ العالي، كا 

الجامعي، كتحديد الجماعات المستيدفة مف قبؿ مؤسسات التعميـ الجامعي، كتحديد رسالة كرؤية 
مؤسسات التعميـ الجامعي، كتحديد كصياغة األىداؼ اإلستراتيجية، كصياغة اإلستراتيجية كتطبيقيا 

. ككيفية استخداـ أساليب المتابعة كالتقكيـ
 

كالذم قاـ بدراسة التخطيط اإلستراتيجي كاألداء المؤسسي دراسة ميدانية تحميمية  (2003)أما الخطيب 
بيدؼ التعرؼ عمى مفيـك التخطيط اإلستراتيجي كمدل كضكحو لشركات قطاع صناعة األدكية 
األردنية، إضافة إلى التعرؼ عمى مفيـك األداء المؤسسي كمدل كضكحو لشركات قطاع الدراسة، 

كالتعرؼ عمى أىـ تمؾ العكامؿ التي تؤخذ بعيف اإلعتبار عند القياـ بعممية التخطيط اإلستراتيجي، كأثر 
ممارسة عممية التخطيط اإلستراتيجي عمى األداء المؤسسي، كاف بأف تكصمت الدراسة إلى مجمكعة 

أف نصؼ المبحكثيف ال يدرككف المعنى العممي الصحيح لمفيـك التخطيط : مف النتائج التي مف أىميا
اإلستراتيجي، كأف أكثر مف نصؼ أفراد عينة الدراسة يركف أف عممية التخطيط اإلستراتيجي تتـ مف 

خالؿ اإلدارة العميا دكف مشاركة المستكيات اإلدارية األخرل؛ كىك ما يعكس درجة عالية مف المركزية 
. في اتخاذ القرارات كالعمميات التخطيطية

 
كمف خالؿ دراسة لو حكؿ التخطيط اإلستراتيجي لممكارد البشرية في القطاعيف العاـ  (2003)أبك زيد 

كالخاص، سمط الضكء عمى كاقع التخطيط اإلستراتيجي لممكارد البشرية في القطاعيف العاـ كالخاص 
األردنييف، كمدل كضكح مفيـك التخطيط لدل مديرم المكارد البشرية في القطاعيف، كمدل تطبيقو في 
الممارسة الفعمية ألنشطة المكارد البشرية المختمفة، كالفركقات في ىذه الممارسة بيف القطاعيف العاـ 

كمف خالؿ المنيج الكصفي التحميمي كاف بأف تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج . كالخاص
اليامة، كالتي يمكف تمخيصيا في تدني نسبة مشاركة المرأة في المناصب اإلدارية الكسطى كالعميا، 

كجكد نسبة عالية مف المدراء الذيف شممتيـ الدراسة يحممكف الشيادات الجامعية األكلى كالعميا، كجكد 
كضكح لدل مديرم المكارد البشرية لممنظمات في القطاعيف العاـ كالخاص في مفيـك التخطيط 

اإلستراتيجي لممكارد البشرية، أف منظمات القطاعيف العاـ كالخاص ال تستفيد جزئيا مف كجكد الحاسكب 
لدييا في مجاؿ التخطيط اإلستراتيجي لممكارد البشرية، كأف ضعؼ نظاـ التغذية الراجعة في القطاعيف 
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كضعؼ نظاـ الحكافز كتدني مكقع إدارة المكارد البشرية في القطاع العاـ تعتبر مف أىـ المعكقات التي 
.  تحكؿ دكف تبني خطة إستراتيجية لممكارد البشرية

 
كقد أكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات التي يمكف تمخيصيا في إعطاء الفرصة الكافية لمشاركة 
المرأة في المناصب اإلدارية الكسطى كالعميا مف قبؿ اإلدارة العميا، كاإلستفادة مف الحاسكب المكجكد 
لدل منظمات القطاعيف في التخطيط اإلستراتيجي لممكارد البشرية، إعادة النظر في نظاـ التغذية 
الراجعة بخصكص التخطيط اإلستراتيجي لممكارد البشرية في القطاعيف العاـ كالخاص، إيجاد نظاـ 
معمكماتي فعاؿ لدل منظمات القطاعيف العاـ كالخاص يخدـ عممية التخطيط اإلستراتيجي، االىتماـ 

بإدارات المكارد البشرية لدل القطاع العاـ كزيادة الدعـ ليذه اإلدارات مف قبؿ اإلدارة العميا، تفعيؿ نظاـ 
. الحكافز كاالمتيازات لدل منظمات القطاع العاـ، ككذلؾ عممية االستقطاب كاالختيار كالتعييف

 
لتصكر مقترح لمتخطيط اإلستراتيجي في إدارة مؤسسات التعميـ العالي  (2003)كفي دراسة لممبعكث 

في المممكة العربية السعكدية، كالتي ىدفت الى التعرؼ عمى الفركؽ بيف أسمكبي التخطيط اإلستراتيجي 
كالتقميدم في التعميـ، كتكضيح النقد المكجو لمتخطيط لمتعميـ في الكطف العربي، مف أجؿ معرفة أىـ 

الجكانب السمبية كاإليجابية لكاقع التخطيط لمتعميـ العالي كمعرفة البدائؿ المقترحة مف الباحثيف لتخطيط 
التعميـ العالي، كدراسة نمكذج المممكة العربية السعكدية في ىذا المجاؿ كمدل إستفادتو مف أسمكب 

التخطيط اإلستراتيجي، كتقديـ تصكر مقترح لمتخطيط اإلستراتيجي في إدارة مؤسسات التعميـ العالي في 
التخطيط لمتعميـ العالي في المجتمع : السعكدية، تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا

العربي كمنو السعكدية يغمب عميو الطابع التقميدم مع التأثر ببعض األطر الفكرية لمتخطيط 
اإلستراتيجي كبشكؿ نظرم في الخطط المكتكبة التي ال تأخذ طريقيا لمتنفيذ، التخطيط التقميدم لمتعميـ 

العالي في الكطف العربي كمنو السعكدية أفرز بعض السمبيات مما دفع بعض الباحثيف لممطالبة 
باإلستفادة مف التخطيط اإلستراتيجي كالذم تمت ممارستو في كثير مف جامعات الدكؿ المتقدمة، 

اضافة الى ضركرة تطكير اليياكؿ التنظيمية في المؤسسات الجامعية في المممكة بما يتفؽ كتحقيؽ 
كبنا عمى ىذه النتائج كغيرىا، أكصت الدراسة بتبني مادة التخطيط اإلستراتيجي . التخطيط اإلستراتيجي

كمادة دراسية في الدراسات العميا التربكية كفي برامج كميات التربية في السعكدية كفي الكطف العربي، 
كبأف يتـ تبني إستراتيجية التعميـ العالي لمجميع في المممكة كبالتعاكف بيف القطاعيف الخاص كالعاـ، 

إضافة إلى العمؿ عمى تعديؿ اليياكؿ التنظيمية لكزارة التعميـ العالي بما يكفؿ تحقيؽ التخطيط 
. اإلستراتيجي
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كالذم قاـ بدراسة مقارنة تقييمية حكؿ مستكل ممارسة التخطيط  (2004)أما أبك دكلة، صالحية 
اإلستراتيجي في إدارة المكارد البشرية بيف منظمات القطاعيف العاـ كالخاص في األردف، مف خالؿ 

التعرؼ عمى اتجاىات مديرم إدارة المكارد البشرية نحك تقييـ مستكل ممارسة التخطيط اإلستراتيجي في 
إدارة المكارد البشرية في منظمات القطاع العاـ كمنظمات القطاع الخاص األردنية كمف عدة أبعاد، 

كمدل كجكد خطط إستراتيجية رسمية عمى مستكل المنظمة ككؿ كعمى مستكل إدارة المكارد البشرية، 
: كمدل تحقيؽ عممية الربط كالتكامؿ بينيما، خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، كاف مف أىميا
غياب التخطيط اإلستراتيجي بشكؿ عاـ، ككذلؾ عدـ كجكد خطط إستراتيجية متكاممة إلدارة المكارد 
البشرية في أغمب المنظمات المبحكثة، ككذلؾ أظيرت الدراسة العديد مف المعكقات التي تحكؿ دكف 

ككاف باف أكصت الدراسة بمجمكعة مف . تبني خطة إستراتيجية متكاممة إلدارة المكارد البشرية
ضركرة إعادة النظر في األساليب كالنظـ كالمبادئ اإلدارية التقميدية، : التكصيات، كالتي مف ضمنيا

كالبدء باستخداـ التخطيط اإلستراتيجي كأسمكب إدارم حديث يساعد المنظمات بجميع أنكاعيا عمى 
التأقمـ مع بيئتيا الخارجية كالداخمية، خاصة في ظؿ الظركؼ كالمستجدات التي يشيدىا القطاع العاـ 

.  كالقطاع الخاص األردني، عالكة عمى اعتبار التفكير اإلستراتيجي منيج عمؿ ليا
 

ىذا مع ضركرة أف تعي كتدرؾ منظمات القطاع العاـ كالخاص أىمية دكر إدارة المكارد البشرية، 
مكانيات العامميف فييا  كتعمؿ عمى تنميتيا كتطكير إستراتيجيتيا، كذلؾ مف خالؿ تطكير قدرات كا 

كضركرة أف تعي كتدرؾ . بتكفير البرامج كالدكرات التدريبية الخاصة بإعدادىـ كتأىيميـ إستراتيجيا
منظمات القطاع العاـ كالخاص األردنية أىمية مشاركة جميع دكائر أك كحدات المنظمة في صياغة 
إستراتيجيتيا كضركرة أف تعمؿ عمى تحقيؽ الربط لجميع خطط الدكائر الكظيفية كمنو إدارة المكارد 

ضركرة أف تأخذ منظمات القطاع العاـ كالقطاع . البشرية مع الخطط اإلستراتيجية العامة لممنظمة ككؿ
الخاص األردنية بعيف االعتبار جميع مجاالت التخطيط اإلستراتيجي مف تحديد الرسالة أك الغاية 
المؤسسية، كتحميؿ األىداؼ كاإلستراتيجيات، كتحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية المحيطة بمنظماتيـ 

كضركرة أف تعمؿ منظمات . كبدرجة عالية مف االىتماـ قبؿ الشركع في عممية التخطيط اإلستراتيجي
القطاع العاـ كالقطاع الخاص األردنية عمى تذليؿ المشكالت كالمعكقات التي تحكؿ دكف تبني خطط 

كضركرة إجراء دراسات مستقبمية لمتعرؼ عمى الكيفية التي تتـ . إستراتيجية إلدارة المكارد البشرية فييا
. مف خالليا صياغة اإلستراتيجيات في منظمات األعماؿ األردنية سكاء في القطاع العاـ أك الخاص

 
كفي دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع التعميـ العالي في فمسطيف، كسبؿ تطكير ىذا النكع مف التعميـ 

ككضع تصكر مقترح لتطكير التعميـ العالي في فمسطيف بما ينسجـ مع ما كرد في المعايير الدكلية 
لحقكؽ اإلنساف بشأف التعميـ العالي، مف أجؿ أف يصبح رافدا كداعما لمتنمية الشاممة في فمسطيف 
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إضافة إلى رصد انتياكات حؽ المكاطف الفمسطيني في التعميـ العالي باإلستناد إلى العيكد كالمكاثيؽ 
كاإلتفاقيات الدكلية كعمى رأسيا العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية قاـ 

بإجراء دراسة نكعية مف خمسة فصكؿ، تصكؿ مف خالليا  (2005)المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف 
إلى رصد كتحديد تمؾ المالمح اإليجابية كالسمبية لمتعميـ العالي الفمسطيني، كتمؾ التحديات التي تكاجو 
التعميـ العالي الفمسطيني، كالتصكر المقترح لتطكير التعميـ العالي الفمسطيني كالذم يتمثؿ في تحديد 
المنطمقات الفكرية التي يستند إلييا التصكر كالمالمح اإلجرائية لالرتقاء بمؤسسات التعميـ العالي في 

.  فمسطيف
 

( 2005)كحكؿ العكامؿ المؤثرة عمى التخطيط اإلستراتيجي في األجيزة الحككمية األردنية قاـ العفيؼ 
بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع التخطيط اإلستراتيجي في األجيزة الحككمية األردنية كمحاكلة 
التكصؿ إلى مجمكعة مف الحمكؿ التي تسيـ في التخفيؼ مف اآلثار السمبية لتمؾ العكامؿ كمحاكلة 
التكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج التي تسيـ في زيادة كتحسيف التخطيط اإلستراتيجي في األجيزة 

الحككمية األردنية كتقديـ مقترحات كتكصيات لممعنييف في األجيزة الحككمية األردنية لتطكير كتحسيف 
كبعد جمع البيانات كتحميميا إحصائيا تكصمت الدراسة إلى . عمميات التخطيط اإلستراتيجي فييا

مجمكعة مف النتائج كالتي يمكف تمخيصيا في أف التخطيط اإلستراتيجي يعتمد بصكرة أساسية عمى 
حجـ كطبيعة المعمكمات المتكفرة عف البيئتيف الداخمية كالخارجية، كأف تكفر التكنكلكجيا يسيـ في 
تطكير آليات كأدكات التخطيط اإلستراتيجي الذم يحتاج إلى كافة الكسائؿ كاإلمكانيات المتكفرة في 

عصر التكنكلكجيا كالمعرفة المتجددة، كأظيرت النتائج أف تكفر الكفاءات البشرية لو أثر إيجابي عمى 
.  التخطيط اإلستراتيجي كالعكس صحيح

 
كفي نياية المطاؼ أكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات التي مف ضمنيا العمؿ عمى استقطاب 
الكفاءات البشرية المتخصصة بشأف التخطيط اإلستراتيجي؛ كذلؾ الستثمارىا في األجيزة الحككمية 

كما أكصت . األردنية كمما استجد جديد،  لرفع كفاءة ىذه األجيزة كتحسيف أدائيا كتطكير خدماتيا
الدراسة بضركرة رصد المخصصات المالية الالزمة لمتخطيط اإلستراتيجي الذم يعد مكمفا مف حيث 
الماؿ كالكقت كالجيد كالعمؿ عمى مراجعة كافة التشريعات اإلدارية المتعمقة بالتخطيط اإلستراتيحي 

. بيدؼ تحديثيا كتطكيرىا لتكاكب كافة المستجدات كالمتغيرات المعاصرة
 

نشأتيا كتطكرىا، مفيكميا، نماذجيا كطرؽ قياسيا مف : حكؿ اإلستراتيجية (2006)دراسة الفياض 
منظكر إدارم متخصص جاءت ىي االخرل لتسمط الضكء عمى أحد المفاىيـ الميمة في الحياة 

التنظيمية مف خالؿ إستعراض مرجعي لتكضيح أىـ المفاىيـ التي شاع إستخداميا كالتعرؼ عمى النكاة 
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ستعراض أىـ المداخؿ  األكلى لنشكئيا كتطكرىا عبر العصكر في الحقكؿ المعرفية المختمفة، كا 
. اإلجرائية لمفاىيميا كنماذجيا ككيفية قياسيا مف خالؿ تحميؿ تمؾ المكضكعات في األدب اإلدارم

ككاف بأف تكصت الدراسة مف خالؿ اسمكبيا المسحي المرجعي التارخي إلى مجمكعة مف اإلستنتاجات 
التي مف ضمنيا أف فكرة اإلستراتيجية قديمة قدـ الحياة نفسيا كنستدؿ عمييا مف كجكد المنافسة 

كأنيا فكرة أستعيرت مف العمـك . الطبيعية بيف الكائنات كالحيكانات كقانكف الطبيعة تقتؿ أك تقتؿ
العسكرية كأدخمت إلى حقؿ سياسات األعماؿ في نياية األربعينات، كأف لفظة اإلستراتيجية بحد ذاتيا 

تعكد إلى المغة اإلغريقية القديمة ، ككضعت ليا عدة مفاىيـ، كصفت عدة نماذج لإلستراتيجية 
كصممت مقاييس عديدة كمتنكعة لقياسيا حسب طبيعة األىداؼ التي تسعى المنظمات لتحقيقيا، 

. ككانت أغمب المقاييس قد طبقت في بيئات غريبة مختمفة
 

كقد أكصت الدراسة بضركرة القياـ بدراسات تطبيقية لإلستراتيجية عمى صعيد اإلدارة المالية كالتسكيقية 
كالمكارد البشرية إذ أف أغمبيا كاف مطبقا عمى صعيد المنظمة، كما زاؿ ىناؾ غياب كعدـ كضكح كاؼ 
لإلستراتيجية في منظمات األعماؿ كخاصة عمى الصعيد العممي، إذ يكجد ىناؾ حالة مف عدـ التبصر 

اضافة الى محاكلة تأسيس . بمعنى استخداـ مثؿ ىذا المصطمح عند مدرائنا كفي منظماتنا اإلدارية
براز الفركؽ الجكىرية  كبمكرة قكاعد كأسس السمكؾ اإلستراتيجي الذم ىك جزء مف السمكؾ التنظيمي، كا 

بيف اإلدارة التقميدية التي تعتمد عمى القكاعد كاإلجراءات كالسياسات كالبرامج كالمكازنات بالدرجة 
األساس كاإلدارة اإلستراتيجية التي تعتمد عمى التصكر كالتحميؿ كالتفكير اإلستراتيجي مف خالؿ 

كالتفريؽ بيف المدير اإلدارم القطرم الذم يعمؿ  (الرؤل، الرسالة، الغاية المستيدفة كاإلستراتيجيات)
ضمف حدكد المنظمة كالدكلة الكاحدة كالمدير اإلستراتيجي الشامؿ الدكلي الذم يزاكؿ أعماؿ مختمفة في 
شركات متعددة الجنسية، كيعكد ذلؾ بسبب ظيكر مبادئ اإلدارة اإلستراتيجية كعمـ كتخصص جديد في 

. تأصيمو كدراستو
 

: الدراسات األجنبية. 2.7.2
  

حكؿ كاقع إستراتيجية إدارة المكارد البشرية في الشركات العالمية في  (LI, 2002)ففي دراسة لمي 
الصيف، كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في الشركات العالمية في 
الصيف، كمقارنة ممارسة إدارة المكارد البشرية في تمؾ الشركات ضمف قطاعيف ىما قطاع المشركبات 
الغازية كقطاع اإللكتركنيات، حيث تـ كضع اإلفتراضات التي تقيس النمكذج العاـ إلستراتيجيات   
إدارة المكارد البشرية مف حيث العالقة بيف اإلستراتيجية العامة المتبعة كممارسة إدارة المكارد البشرية 

ككاف باف ساندت نتائج الدراسة بعضا مف تمؾ اإلفتراضات . كعالقتيما مع كؿ مف بيئة المنظمة كأدائيا
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األساسية إلستراتيجيات إدارة المكارد البشرية التي تركز عمى ضركرة تكامؿ ممارسات إدارة المكارد 
كبينت نتائج الدراسة أف ممارسات إدارة المكارد البشرية ليا . البشرية مع اإلستراتيجية العامة لممنظمة

كلكف ىنالؾ عالقة قكية ذات فائدة بيف فعالية المكارد البشرية التقنية . أثر قميؿ عمى ربحية الشركات
. كأداء المنظمة

 
حالة )كالذم تناكؿ التخطيط اإلستراتيجي في التعميـ العالي في أمريكا  (Ronald, 1987)أما ركنالد 

، كبيدؼ مساعدة القادة األكاديمييف بجامعة جكرجيا عمى مكاجية (إحدل كميات جامعة جكرجيا
مشكالت جامعتيـ كالمتمثؿ بعضيا في زيادة تكاليؼ التعميـ، كالبحث عف آلية تخطيطية جديدة تأخذ 

كبعد أف قاـ الباحث مف خالؿ دراستو بتحميؿ خمسة نماذج . في االعتبار مطالب الحاضر كالمستقبؿ
لمتخطيط اإلستراتيجي المستخدمة في مجاالت اإلدارة كالتربية، إضافة إلى نمكذج تخطيط إستراتيجي 
مستخدـ في إحدل الكميات العامة، تكصؿ إلى انو مف الممكف عمؿ تصكر مقترح لنمكذج تخطيط 

ككاف بأف أكصت الدراسة في نياية المطاؼ بضركرة أف يككف لكؿ . إستراتيجي لمكمية المعنية بالدراسة
مؤسسة تعميمية نمكذج لمتخطيط اإلستراتيجي يعمؿ عمى عالج مشكالتيا كيتالءـ مع أكضاعيا الحالية 

. كما تنشده في المستقبؿ
 

: مف خالؿ مراجعة األدبيات السابقة حكؿ المكضكع يمكف إستخالص المالحظات التالية 
 

.  أف التخطيط اإلستراتيجي يّمكف المؤسسة التعميمية مف اإلستمرار في المنافسة  .1
التخطيط اإلستراتيجي يأخذ في اإلعتبار أف العممية ليست مجرد كضع خطط ثـ تنفيذىا انما  .2

. كضع قيادة المؤسسة في كضع نشط يتكافؽ مع متغيرات البيئة بشكؿ دائـ
الكعي كاالدراؾ أف المؤسسة تتأثر بحقائؽ السكؽ اإلقتصادم كزيادة المنافسة، كىك بالتالي ما  .3

يحتـ ضركرة التركيز عمى المشاركة كالتعاكف ككف المفيـك يتضمف مجمكعة مف العمميات 
.  اإلقتصادية كالسياسية كالسمككية

عمى الرغـ مف أىمية المكضكع في مجاؿ التعميـ العالي إال أنني لـ أجد دراسات سابقة  .4
. تتحدث عف الجاىزية األمر الذم دفعني لمبحث فيو 
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

الطريقة واإلجراءات  : منيجية الدراسة
 

  مقدمة1.3

 
يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمجتمع الدراسة، كالطريقة التي إتبعيا الباحث إلختيار عينة الدراسة، كما 

يتناكؿ كصفا لألدكات المستخدمة فييا، كاإلجراءات التي أتبعت لتنفيذىا، باإلضافة لممعالجات 
. اإلحصائية التي أستخدمت في تحميؿ النتائج

 

: منيج البحث 2.3
 

. إستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي كذلؾ لمالءمتو ليذه الدراسة
 

  مجتمع الدراسة والعينة3.3
 

نائب الرئيس كمساعديو،العمداء، مدراء )يتككف مجتمع الدراسة مف مدرسي اإلدارة كالتخطيط كاإلدارييف 
( 438)في الجامعات الفمسطينية النظامية في الضفة الغربية كيبمغ عددىـ  (الدكائر، كرؤساء األقساـ

كذلؾ حسب المعمكمات التي حصؿ عمييا الباحث مف الجامعات الفمسطينية، كتـ إستخداـ أسمكب 
مف كؿ الجامعات كعمى أف تشمؿ العينة كؿ نكاب  (240)العينة الطبقية كتـ تقدير حجـ العينة ب 

، مدراء الدكائر االدارية كالمراكزمف العمداء كمدرسي اإلدارة كالتخطيط ك% 60الرئيس كمساعديو ك
مف رؤساء األقساـ، كعند تنفيذ الدراسة لـ تتجاكب جامعة الخميؿ كذلؾ ألسباب خاصة بيـ، % 40ك
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مف العينة % 62كىـ يشكمكف نسبة حكالي  (150)كبمغ عدد المبحكثيف المتجاكبيف مف الجامعات 
. مف مجتمع الدراسة، كمكزعيف حسب المعمكمات الشخصية كفؽ الجداكؿ أدناه% 34المقدرة كحكالي 

 

: جداول توزيع العينة حسب المعمومات الشخصية. 1.3.3
 

التكزيع العددم كالنسبي لمعينة حسب الجامعة : 1.3جدكؿ 
 

 
النسب المئكية لتكزيع عدد أفراد العينة حسب الجامعة، حيث نالحظ أف النسب  1.3))جدكؿ  يبيف

 .المئكية لتكزيع العينة قد جاءت منسجمة مع حجـ الطبقات
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 القذش جاهعت  لحن بيج جاهعت   البىليخننل جاهعت   االهرينيت العربيت الجاهعت   بيرزيج جاهعت  الىطنيت النجاح جاهعت


 

رسـ بياني لتكزيع الجامعات  : 1.3شكؿ 

النسبة المئوية العدد الجامعة 
 27.3 41 جامعة النجاح الكطنية  

 جامعة بيرزيت   

 

22 14.7 
 12.7 19 الجامعة العربية االمريكية   

 16.0 24 جامعة البكليتكنؾ   
 8.0 12 جامعة بيت لحـ  

 21.3 32 جامعة القدس 
 100.0 150 المجموع
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لتكزيع العددم كالنسبي العينة حسب الجنس ا :2.3جدكؿ 
 

 
النسب المئكية لتكزيع عدد أفراد العينة حسب الجنس، حيث نالحظ أف عدد اإلناث  (2.3) يبيف جدكؿ

.  المكاتي يعممف كمدرسات أك في الجانب اإلدارم قميؿ جدا
 

 .(الرتبة األكاديمية)الدرجة التكزيع العددم كالنسبي لمعينة حسب : 3.3جدكؿ 

  

 
. (الدرجة)النسب المئكية لتكزيع عدد أفراد العينة حسب الرتبة األكاديمية  (3.3)جدكؿ  يبيف

 
 التكزيع العددم كالنسبي ألفراد العينة حسب المؤىؿ العممي: 4.3جدكؿ 

 

 
النسب المئكية لتكزيع عدد أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي، حيث نالحظ أف نسبة  (4.3)يبيف جدكؿ 

 .الذيف يحممكف شيادات بكالكريكس كدبمـك دراسات عميا قميمة

النسبة المئوية العدد الجنس 
 92.0 138 ذكر
 8.0 12أنثى 

 100.0 150المجموع 

النسبة المئوية العدد  (الرتبة األكاديمية)الدرجة 
 34.0 51 مدرس

 42.0 63 استاذ مساعد
 10.7 16 استاذ مشارؾ
 13.3 20 استاذ دكتكر

 100.0 150المجموع 

النسبة المئوية العدد المؤىل العممي 
 5.3 8 بكالكريكس

 2.7 4 دبمـك دراسات عميا    
 33.3 50 ماجستير
 58.7 88 دكتكراه

 100.0 150المجموع 



 

 40 

 

 التكزيع العددم كالنسبي لمعينة حسب المسمى الكظيفي: 5.3 جدكؿ 

 

 
 .النسب المئكية لتكزيع عدد أفراد العينة حسب المسمى الكظيفي(5.3)يبيف جدكؿ 
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األكاديمية الرتبة العلمي المؤهل      الوظيفي المسمى


 

رسـ بياني تكزيع المبحكثيف حسب كؿ مف الجنس كالرتبة األكاديمية كالمؤىؿ العممي : 2.3شكؿ 
. كالمسمى الكظيفي

 
 

 

النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي 
 24.7 37 مدرس إدارة كتخطيط    

 14.0 21 عميد
 7.3 11   نائب الرئيس أك مساعد الرئيس 

 27.3 41 مدير دائرة أك مدير مركز عممي أك مدير معيد
 26.7 40 رئيسقسم
 100.0 150 المجموع
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  أداة الدراسة 4.3

 
استخدـ الباحث اإلستبانة التي تـ تصميميا مف خالؿ مراجعة الباحث لألدبيات كالدراسات السابقة 

المتعمقة بالمكضكع حيث تككنت اإلستبانة مف جزأيف يمثؿ األكؿ معمكمات شخصية في حيف أف الجزء 
.  الثاني يحتكم عمى اسئمة عف التخطيط اإلستراتيجي تتعمؽ بمكضكع الدراسة كمجاالتيا

 
  صدق األداة5.4

 
لغاية التأكد مف إمكانية تحقيؽ أداة الدراسة لألىداؼ التي كضعت مف أجميا كأنيا تقيس مايراد قياسو 

تـ عرض محتكيات البناء األكلي لإلستبانة كمناقشتيا مع الدكتكر المشرؼ لمتأكد مف شمكليتيا، 
كتغطيتيا لجكانب الدراسة المختمفة، كأف الفقرات الكاردة بيا كاألسئمة تقيس مايراد قياسو بالفعؿ، بعد 
ذلؾ عرضت اإلستبانة عمى سبعة محكميف مف مدرسي اإلدارة كالتخطيط كاإلدارييف في الجامعات 

الفمسطينية لمتأكد مف أف العبارات التي تحتكييا كاألسئمة ليا عالقة بأبعاد الدراسة، كلمتأكد مف شمكليتيا 
ضافة بعض األسئمة كالفقرات لتككف  كتغطيتيا ألبعاد المكضكع، كقد أدل ذلؾ إلى حذؼ كتعديؿ كا 

 .أكثر كضكحا كتحقيقا لألىداؼ كلتصبح في صيغتيا النيائية

  
ثبات األداة   6.3
 

تـ اختبار ثبات مجاالت اإلستبانة باحتساب معامؿ كركنباخ الفا لفقرات المجاؿ في اإلستبانة كقد بمغت 
(:  6.3)المعامالت كما في جدكؿ 

 

معامؿ كركنباخ الفا لفقرات المجاؿ في اإلستبانة  : 6.3جدكؿ 
 

 
 0.97-0.93نالحظ مف بيانات الجدكؿ أعاله أف معامؿ الثبات لمجاالت أداة الدراسة يتراكح بيف 

. كىذه النسب المرتفعة تؤشر عمى ثبات استبانة الدراسة

( 0.05)معامل كرونباخ الفا المجال 
مدل ممارسة الجامعة لمفيـك التخطيط 

االستراتيجي 
0.96 

 0.93أىمية التخطيط االستراتيجي 
 0.97خطكات التخطيط االستراتيجي 
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  أساليب المعالجة اإلحصائية 7.3

 
قاـ الباحث باإلستعانة بخبير إحصائي مف أجؿ إدخاؿ البيانات المتعمقة بالدراسة كتحميميا بإستخداـ 

كقد تـ إجراء التحميؿ الالـز بعد التأكد مف SPSS  اإلجتماعية برنامج الحـز اإلحصائية في العمكـ
صحة البيانات المدخمة إلى الحاسكب كقد تـ إستخراج النسب المئكية كالمتكسط الحسابي كاإلنحراؼ 

 لمعينات (T-Test)المعيارم لمتغيرات كفقرات المجاالت المختمفة الخاصة بالدراسة،كتـ إستخداـ إختبار
ختبار تحميؿ التبايف األحادم  ختبار كام تربيع لإلستقاللية،   One-Way ANOVAالمستقمة،كا  كا 

ختبار ،LSD كمعامؿ إرتباط بيرسكف كاختبار مربعات الفركؽ الصغرل   لإلجابة عمى أسئمة الدراسة كا 
. فرضياتيا

 
  طرق جمع البيانات  8.3

 
إعتمد الباحث عمى إسمكب اإلستبانة في جمع المعمكمات األكلية التي تكضح أبعاد : المعمكمات األكلية

الدراسة، حيث تـ تطكير إستبانة خاصة لجمع المعمكمات األكلية كمف ثـ تـ تكزيعيا عمى أفراد العينة 
 .المستيدفيف في الدراسة

 
إعتمدت الدراسة عمى الكتب كالدراسات السابقة كاألدبيات العربية كاألجنبية ذات : المعمكمات الثانكية

العالقة بمكضكع الدراسة، ككذلؾ المعمكمات المتكفرة مف اإلنترنت  ككزارة التربية كالتعميـ العالي 
. الفمسطيني كالجامعات الفمسطينية

 
:   حدود الدراسة9.3

 
:  ستقتصر ىذه الدراسة عمى الحدكد التالية

 
. تتككف مف اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية النظامية: الحدكد البشرية
.  تتككف مف الجامعات الفمسطينية النظامية في الضفة الغربية: الحدكد المكانية
. 2008كحتى حزيراف – 2007قاـ الباحث بإعداد ىذه الدراسة مابيف أيمكؿ : الحدكد الزمنية
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الفصل الرابع 
 ______________________________________________________________

عرض النتائج ومناقشتيا  
 

مقدمة  1.4
 

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا أثناء ىذه الدراسة التي تيدؼ إلى التعرؼ عمى 
مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة 

.  كالتخطيط فييا، كمناقشتيا
 

:  إجابات المبحوثين عمى أسئمة التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية2.4
 

 .التكزيع العددم كالنسبي حسب كجكد دائرة لمتخطيط االستراتيجي: 1.4جدكؿ 

 

 

مف المبحكثيف أجابكا بنعـ حكؿ عمميـ بكجكد دائرة لمتخطيط % 93.3يبيف الجدكؿ أعاله أف 
أجابكا % 6.7اإلستراتيجي في الجامعة كتعتبر ىذه النسبة مرتفعة، في حيف أف النسبة المتبقية كىي 

بعدـ عمميـ بكجكد ىذه الدائرة في الجامعة، كفي رأم الباحث أف ذلؾ قد يككف أحد المؤشرات عمى 
. مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي

  

النسبة المئوية العدد  ىل توجد دائرة تخطيط في الجامعة؟

 93.3 140 نعـ
 6.7 10 ال

 100.0 150المجمكع 
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 .خطة إستراتيجية لمجامعةالتكزيع العددم كالنسبي حسب كجكد : 2.4جدكؿ 

 

 

مف المبحكثيف أجابكا بنعـ حكؿ عمميـ بكجكد خطة إستراتيجية % 87.3يبيف الجدكؿ أعاله أف نسبة 
مف المبحكثيف أجابكا بأنيـ اليعممكف بكجكد % 12.7في الجامعة التي يعممكف بيا، في حيف أف نسبة 

خطة إستراتيجية في الجامعة التي يعممكف بيا، كيرل الباحث أف ذلؾ يعني كجكد خطة إستراتيجية في 
 . الجامعات الفمسطينية

 

 .خطة إستراتيجية في الكميةالتكزيع العددم كالنسبي حسب كجكد : 3.4جدكؿ 

 

 

مف المبحكثيف أجابكا بنعـ حكؿ عمميـ بكجكد خطة إستراتيجية % 72.3يبيف الجدكؿ أعاله أف نسبة 
مف المبحكثيف أجابكا بأنيـ اليعممكف بكجكد % 27.7في الكمية التي يعممكف بيا، في حيف أف نسبة 

خطة إستراتيجية في الكمية التي يعممكف بيا، كيرل الباحث أف ذلؾ يعني كجكد خطة إستراتيجية في 
.  الكميات عمى مستكل الجامعات الفمسطينية

 

. خطة إستراتيجية في الدائرةالتكزيع العددم كالنسبي حسب كجكد : 4.4جدكؿ 
 

النسبة المئوية العدد  ىل تعمم بوجود خطة إستراتيجية لمجامعة ؟

 87.3 131 نعـ

 12.7 19 ال

 100.0 141المجمكع 

ىل تعمم بوجود خطة إستراتيجية في الكمية التي تعمل 
النسبة المئوية العدد  بيا ؟

 72.3 102 نعـ
 27.7 39 ال

 100.0 141المجمكع 

ىل تعمم بوجود خطة إستراتيجية في الدائرة التي 
النسبة المئوية العدد  تعمل بيا ؟

 70.5 103 نعـ
 29.5 43 ال

 100.0 146المجمكع 
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مف المبحكثيف أجابكا بنعـ حكؿ عمميـ بكجكد خطة إستراتيجية % 70.5يبيف الجدكؿ أعاله أف نسبة 
مف المبحكثيف أجابكا بأنيـ اليعممكف بكجكد % 29.5في الدائرة التي يعممكف بيا، في حيف أف نسبة 

خطة إستراتيجية في الدائرة التي يعممكف بيا، كيرل الباحث أف ذلؾ يعني كجكد خطة إستراتيجية في 
.  الدكائر عمى مستكل الجامعات الفمسطينية

 
يالحظ الباحث مف خالؿ إجابات المبحكثيف عمى األسئمة المتعمقة بعمميـ بكجكد خطة إستراتيجية في 

الجامعة أف نسبة الذيف يعممكف بكجكدىا مرتفعة، في حيف أف ىذه النسبة تأخذ في التناقص عمى 
مستكل الكمية كالدائرة، كيرل الباحث أف ذلؾ قد يدؿ عمى ممارسة المستكيات اإلدارية العميا لمتخطيط 
اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مع إشراؾ نسبة قميمة ممف ىـ في اإلدارات الكسطى كنسبة أقؿ 

. ممف ىـ في المستكيات الدنيا
 

 .طالع عمى تفصيالت الخطة اإلستراتيجية في الجامعةالتكزيع العددم كالنسبي حسب اإل: 5.4جدكؿ 

 

 

 

مف المبحكثيف أجابكا بنعـ حكؿ إطالعيـ عمى تفصيالت الخطة % 67.8يبيف الجدكؿ أعاله أف نسبة 
مف المبحكثيف أجابكا بأنيـ % 32.2اإلستراتيجية في الجامعة التي يعممكف بيا، في حيف أف نسبة 

غير مطمعيف عمى تفصيالت الخطة اإلستراتيجية في الجامعة، كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى عدـ 
مشاركتيـ في صياغتيا حيث أف التخطيط اإلستراتيجي يتـ عمى المستكيات اإلدارية العميا، كىذا يتفؽ 

كالتي أكدت نتائجيا أف حكالي نصؼ المبحكثيف يركف أف عممية  (2003)مع دراسة الخطيب 
التخطيط اإلستراتيجي تتـ مف خالؿ اإلدارة العميا دكف مشاركة المستكيات اإلدارية األخرل األمر الذم 

يعكس درجة عالية مف المركزية في إتخاذ القرارات المتعمقة في التخطيط اإلستراتيجي كالعمميات 
. التخطيطية

 
 

 .التخطيط اإلستراتيجيالتكزيع العددم كالنسبي حسب طريقة : 6.4جدكؿ 

في   اإلستراتيجيةالخظة.تىل أنت عمى إطالع عمى تفصيال
النسبة المئوية العدد ؟ الجامعة

 67.8 99 نعـ
 32.2 47 ال

 100.0 146المجمكع 
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يركف أف التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية يتـ مف % 52.1يبيف الجدكؿ أعاله أف نسبة 
كبرأم الباحث أف ذلؾ قد يعتبر .يركف أنو يتـ مف خالؿ دائرة% 29.2خالؿ لجنة، في حيف أف نسبة 

مؤشران عمى اف التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية يمارس بصكرة فردية كليس مف خالؿ 
جيكد جماعية مؤسسية تقكـ عمى مشاركة جميع األطراؼ المعنية بعممية التخطيط اإلستراتيجي في 

. الجامعات عمى الرغـ مف كجكد دائرة مختصة بذلؾ
 

. تناسب عدد المكظفيف مع ميمة التخطيط اإلستراتيجيالتكزيع العددم كالنسبي حسب : 7.4جدكؿ 
 

 

 ال يتناسب مع ميمة التخطيط اإلسترايجي عدد المكظفيفيبيف الجدكؿ أعاله أف نسبة الذيف يركف أف 
، كيرل الباحث أف مف %73.2ككذلؾ الذيف ال يتكفر لدييـ المعرفة بذلؾ، مرتفعة حيث بمغت حكالي 

شأف ذلؾ أف يحّد مف عممية التخطيط اإلستراتيجي كأنو يؤشر عمى كجكد نقص في الككادر البشرية 
العاممة في ميمة التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات مكضكع الدراسة، كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة 

التي أظيرت أف تكفر الكفاءات البشرية لو أثره إيجابيه عمى التخطيط اإلستراتيجي  (2005)العفيؼ 
المؤىمة العاممة في ميمة التخطيط  كما يرل الباحث أف نقص الككادر البشرية. كالعكس صحيح

اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية قد يعكد في أغمب األحياف إلى المشاكؿ كالصعكبات المالية التي 

النسبة المئوية العدد  وفقا لمعرفتك ىل يتم التخطيط اإلستراتيجي في جامعتك من خالل
 5.6 8 مستشار
 52.1 75 لجنة
 29.2 42 دائرة
 11.1 16 ىيئة
 2.1 3 قسـ

 100.0 144المجمكع 

حسب معرفتك ىل يتناسب عدد الموظفين مع ميمة التخطيط 
النسبة المئوية العدد  اإلستراتيجي؟

 26.8 40 نعـ
 39.6 59 ال

 33.6 50 ال أعرؼ
 100.0 149المجمكع 
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تعاني منيا جميع الجامعات الفمسطينية، كىذا يتفؽ أيضا مع نتائج دراسةالمركز الفمسطيني لحقكؽ 
كالتي أكدت أف الجامعات الفمسطينية تعاني مف مشاكؿ كصعكبات مالية ليا تأثير  (2005)اإلنساف 

. سمبي عمى عممية التخطيط اإلستراتيجي
 

  .تقييـ لكفاءة العامميف في كظيفة التخطيط اإلستراتيجياؿ التكزيع العددم كالنسبي حسب: 8.4جدكؿ 
 

 

مف المبحكثيف يركف أف كفاءة العامميف في كظيفة التخطيط % 78يبيف الجدكؿ أعاله أف حكالي 
اإلستراتيجي تراكحت بيف الجيدة كالممتازة، كبالتالي يمتمككف الكفاءة الالزمة لمتخطيط اإلستراتيجي، 

. كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعتبر مف عكامؿ القكة لمجامعات الفمسطينية في ىذا المجاؿ
 

  مدل اإلستعانة بخبرات المتخصصيف لدل القياـ بكضعالتكزيع العددم كالنسبي حسب: 9.4جدكؿ 
 .الخطط اإلستراتيجية المختمفة

 

 

النسبة المئوية العدد  ما تقييمك لكفاءة العاممين في وظيفة التخطيط اإلستراتيجي ؟
 20.1 29 ممتازة

 26.4 38 جيدة جدا
 31.9 46 جيد

 13.9 20 متكسطة
 5.6 8 ضعيفة
 2.1 3 جدا ضعيفة

 100.0 144المجمكع 

ما مدى اإلستعانة بخبرات المتخصصين لدى القيام بوضع الخطط 
؟ اإلستراتيجية المختمفة

النسبة المئوية العدد 

 12.7 18 كبيرة جدا
 39.4 56 كبيرة
 25.4 36 قميمة

 7.7 11 قميمة جدا
 12.0 17 متكسطة

 2.8 4 غير مكجكدة
 100.0 142المجمكع 
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مف المبحكثيف الذيف أجابكا عمى السؤاؿ المتعمؽ بمدل اإلستعانة % 52يبيف الجدكؿ أعاله أف حكالي 
 في الجامعات الفمسطينية المتخصصيف لدل القياـ بكضع الخطط اإلستراتيجية المختمفةبخبرات 

مف المبحكثيف تراكحت إجاباتيـ  بيف قميمة % 48تراكحت بيف كبيرة ككبيرة جدا، في حيف أف حكالي 
. كغير مكجكدة

 

ف عمى التخطيط  اإلستراتيجي بالتشاكر مع م القائـقياـ  التكزيع العددم كالنسبي حسب: 10.4جدكؿ 
. المكظفيف في المستكيات اإلدارية المختمفة لدل صياغة الخطةاإلستراتيجية

 

 

مف المبحكثيف أجابك بنعـ عمى السؤاؿ المتعمؽ بيؿ يقـك  % 58.5يبيف الجدكؿ أعاله أف نسبة 
القائمكف عمى التخطيط  اإلستراتيجي بالتشاكر مع المكظفيف في المستكيات اإلدارية المختمفة لدل 

%. 42.5، في حيف أف نسبة الذيف أجابكا بال أكقمما أك الأعمـ بمغت صياغة الخطةاإلستراتيجية
 

يرل الباحث مف خالؿ اإلجابة عمى السؤاليف المتعمقيف بمدل اإلستعانة كالتشاكر مع المكظفيف في 
المستكيات اإلدارية المختمفة لدل كضع كصياغة اإلستراتيجية أف حكالي النصؼ مف المبحكثيف ال 
يركف أنو يتـ اإلستعانة بخبرات المتخصصيف كالتشاكر معيـ أثناء كضع الخطة اإلستراتيجية، كقد 

يؤشر ذلؾ عمى أف عممية التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية قد تتصؼ بالمركزية، كىذه 
بعنكاف التخطيط اإلستراتيجي كاألداء المؤسسي كالتي أكدت أف  (2003)النتيجة تتفؽ مع دراسة الفيد 

حكالي نصؼ المبحكثيف يركف أف عممية التخطيط اإلستراتيجي تتـ مف خالؿ اإلدارة العميا دكف 
مشاركة المستكيات اإلدارية األخرل األمر الذم يعكس درجة عالية مف المركزية في إتخاذ القرارات 

. المتعمقة في التخطيط اإلستراتيجي كالعمميات التخطيطية
 
 
 

ىل يقوم القائمون عمى التخطيط  اإلستراتيجي بالتشاور مع الموظفين في 
 المستويات اإلدارية المختمفة لدى صياغة الخطةاإلستراتيجية ؟

النسبة المئوية العدد 

 58.5 86 نعـ
 10.2 15 ال

 19.7 29 قمما
 11.6 17 ال أعمـ

 100.0 147المجمكع 
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  .خطط قبؿ إقرارىا إلبداء الرأم اؿ عرضالتكزيع العددم كالنسبي حسب: 11.4جدكؿ 
 

 
عميكـ  عرضت مف المبحكثيف أجابكا بنعـ عمى السؤاؿ المتعمؽ بيؿ% 57يبيف الجدكؿ أعاله أف نسبة 
مف المبحكثيف أجابكا بال األمر الذم يعزز مف % 43 في حيف أف نسبة خطط قبؿ إقرارىا إلبداء الرأم

كجية نظر الباحث النتيجة السابقة المتعمقة بأف عممية التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية 
. قد تتصؼ بالمركزية

 
  أخذ المتطمبات كاإلمكانيات في عيف اإلعتبار عند التكزيع العددم كالنسبي حسب: 12.4جدكؿ 

. كضع الخطط اإلستراتيجية
 

 
يبيف الجدكؿ أعاله أف نسبة الذيف يركف أنو عند كضع الخطط اإلستراتيجية بأف اإلمكانيات 

كىي تعتبر نتيجة إيجابية كفي رأم الباحث % 81كالمتطمبات تأخذ في عيف اإلعتبار قد بمغت حكالي 
كقد تؤشرعمى أف الخطط اإلستراتيجية التي يتـ كضعيا عمى مستكل الجامعات تككف متكافقة مع 
اإلمكانيات كالمتطمبات، في حيف أف النسبة المتبقية مف إجابات المبحكثيف ترل أف اإلمكانيات 

. كالمتطمبات ال تأخذ بيعيف اإلعتبار عند كضع الخطط اإلستراتيجية
 

النسبة المئوية العدد  ىل عرضت عميكم خطط قبل إقرارىا إلبداء الرأي ؟
 57.2 83 نعـ
 31.7 46 ال

 11.0 16 قمما
 100.0 145 المجمكع

عند وضع الخطط اإلستراتيجية ىل تأخذ المتطمبات واإلمكانيات في 
النسبة المئوية العدد  عين اإلعتبار ؟

 28.90 41 دائما
 52.80 75 غالبا
 12.00 17 قميال
 2.80 4 نادرا
 3.50 5 ال

 100.0 142المجمكع 
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. صؼ الخطط التطكيرية في الجامعةك التكزيع العددم كالنسبي حسب: 13.4جدكؿ 
 

 
مف إجابات المبحكثيف تصؼ الخطط التطكيرية في الجامعات % 73يبيف الجدكؿ أعاله أف نسبة 

مف إجابات المبحكثيف % 9.7الفمسطينية بأنيا تتراكح بيف الكاقعية كالكاقعية جدا، في حيف أف نسبة 
يصفكف الخطط التطكيرية في الجامعات الفمسطينية بأنيا غير كاقعية، كالنسبة المتبقية كىي حكالي 

. اليدركف% 17
 

.  مدل تحقيؽ الخطط التطكيرية في الجامعة أىدافياالتكزيع العددم كالنسبي حسب: 14.4جدكؿ 
 

 
مف إجابات المبحكثيف ترل بأف الخطط التطكيرية في الجامعات % 54يبيف الجدكؿ أعاله أف نسبة 

مف إجابات % 11.3الفمسطينية تحقؽ أىدافيا كيصفكنيا بيف كبيرة ككبيرة جدا، في حيف أف نسبة 
المبحكثيف يعتقدكف بأف الخطط التطكيرية في الجامعات الفمسطينية ال تحقؽ أىدافيا كيصفكنيا بيف 

. مف إجابات المبحكثيف يصفكنيا بالمتكسطة% 34.8ضعيفة كضعيفة جدا، كأف نسبة 
 
 
 

النسبة المئوية العدد  بماذا تصف الخطط التطويرية في الجامعة ؟
 16.7 24 كاقعية جدا

 56.3 81 كاقعية
 17.4 25 ال أدرم

 8.3 12 غير كاقعية
 1.4 2 غير كاقعية جدا

 100.0 144المجمكع 

النسبة المئوية العدد  ما مدى تحقيق الخطط التطويرية في الجامعة أىدافيا ؟
 9.2 13 كبيرة جدا

 44.7 63 كبيرة
 34.8 49 متكسطة
 9.9 14 ضعيفة
 1.4 2 جدا ضعيفة

 100.0 141المجمكع 
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.  تكقيت عممية رسـ الخططالتكزيع العددم كالنسبي حسب: 15.4جدكؿ 
 

 
مف المبحكثيف ترل أف تكقيت عممية رسـ الخطط في الجامعات % 51.3يبيف الجدكؿ أعاله أف نسبة 

يركف أنيا دكرية في بعض % 25.3ترل بأنيا غير دكرية، ك % 23.3الفمسطينية بأنيا دكرية، كنسبة 
مف المبحكثيف يركف بأنيا تتـ حسب الطكارئ، % 20األحياف، أما عممية رسميا حسب الطكارئ فإف 

ف %54.7في حيف يرفض ذلؾ  يركف أنيا أحيانا يتـ رسميا حسب الطكارئ، أما الذيف % 25.3، كا 
مف إجابات المبحكثيف، بينما % 21.3يركف بأنو يتـ رسميا حسب المزاج اإلدارم فكانت نسبتيـ 

ف % 59.3يرفض  مف المبحكثيف يركف أنو أحيانا يتـ رسميا حسب % 19.3مف المبحكثيف ذلؾ، كا 
. المزاج اإلدارم

 

.  جكانب كصؼ الخطة االستراتيجية إف كجدت التكزيع العددم كالنسبي حسب: 16.4جدكؿ 
 

 
مف إجابات المبحكثيف كصفت الخطط اإلستراتيجية في الجامعات % 33.6يبيف الجدكؿ أعاله أف 

كصفتيا % 11.5كصفتيا بالجيدة، ك % 52.5الفمسطينية مف حيث المحتكيات بأنيا جيدة جدا، ك 
أما مف حيث . كصفتيا بالضعيفة جدا % 0.8كصفتيا بأنيا ضعيفة، ك % 1.6بأنيا متكسطة، ك 

توقيت عممية رسم ما 
 الخطط

 المجموعأحيانا ال نعم 

النسبة العدد 
النسبة العدد المئوية 

النسبة العدد المئوية 
النسبة العدد المئوية 

المئوية 
 100.0 150 25.3 38 23.3 35 51.3 77 دكرية 

 100.0 150 30 38 54.7 82 20.0 30 حسب الطكارمء

 100.0 150 19.3 29 59.3 89 21.3 32 حسب المزاج اإلدارم

إن وجدت الخطة 
اإلستراتيجية 

فبماذا تصفيا من 
 :حيث

 

 المجموعضعيفة جدا ضعيفة متوسطة جيدة جيدة جدا 

العدد 
النسبة 
المئوية 

العدد 
النسبة 
المئوية 

العدد 
النسبة 
المئوية 

العدد 
النسبة 
المئوية 

العدد 
النسبة 
المئوية 

العدد 
النسبة 
المئوية 

 100.0 122 8. 1 1.6 2 11.5 14 52.5 64 33.6 41 المحتكيات

 100.0 133 8. 1 8. 1 10.5 14 44.4 59 43.6 58 األىداؼ

 100.0 134 0.8 1 3 4 30.1 40 45.9 61 21.1 28 خطكات التصميـ

النشاطات 
 كالمتطمبات

25 18.7 71 53.0 32 23.9 4 3.0 2 1.5 134 100.0 

 100.0 134 1.5 2 9.0 12 17.9 24 47.0 63 24.6 33 الثقة بيا



 

 52 

 

% 10.5كصفيا بالجيدة كنسبة % 44.4كصفيا بالجيدة جدا كأف نسبة % 43.6األىداؼ فإف نسبة 
أما مف حيث خطكات .بالضعيفة جدا%0.8.بالضعيفة ك كنسبة%0.8.كصفيا بالمتكسطة كنسبة

كصفيا بالجيدة كنسبة % 45.9مف المبحكثيف كصفيا بالجيدة جدا كنسبة % 21.1التصميـ فإف نسبة 
أما . كصفيا بالضعيفة جدا% 0.8كصفيا باضعيفة كنسبة % 3كصفيا بالمتكسطة كنسبة % 30.1

كصفيا بالجيدة % 53كصفيا بالجيدة جدا كنسبة % 18.7مف حيث النشاطات كالمتطمبات فإف نسبة 
. كصفيا بالضعيفة جدا% 1.5كصفيا باضعيفة كنسبة % 3 كصفيا بالمتكسطة كنسبة 23.9كنسبة 

يثقكف بيا بشكؿ جيد % 47بشكؿ جيدة جدا  بيا كنسبة %24.6أما مف حيث الثقة بيا فإف نسبة 
يثقكف % 1.5يثقكف بيا بشكؿ ضعيؼ كنسبة % 9يثقكف بيا بشكؿ متكسط كنسبة % 17.9كنسبة 

.  بيا بشكؿ ضعيؼ جدا
 

يالحظ الباحث مف خالؿ إجابات المبحكثيف أف نظرتيـ لمخطة اإلستراتيجية بشكؿ عاـ إيجابية، كلكف 
فيما يتعمؽ بخطكات التصميـ فقد لكحظ أف نظرتيـ أقؿ كربما يعكد ذلؾ إلى خمؿ في خطكات تصميـ 

. الخطة اإلستراتيجية
 

 في حاؿ أثناء كبعد التنفيذالتكزيع العددم كالنسبي حسب المتابعة عمى الخطة السنكية : 17.4جدكؿ 
. كجكد الخطة االستراتيجية

 

 
مف المبحكثيف يركف أنو يكجد متابعة لمخطة اإلستراتيجية أثناء كبعد % 55.7يبيف الجدكؿ أعاله أف 

التنفيذ، في حيف أف النسبة المتبقية تتفاكت بيف أحيانا كقمما، كيرل الباحث أف عمى القائميف عمى 
التخطيط اإلستراتيجي أخذ ىذه النتيجة بعيف اإلعتبار لما تمثمو ىذه الخطكة مف أىمية  

 

 الخطة اإلستراتيجيةىل في حال وجود
 يتم متابعتيا

 أثناء وبعد التنفيذ ؟
النسبة المئوية العدد 

 55.7 78 نعـ
 5.0 7 ال

 33.6 47أحيانا 
 5.7 8قمما 

 100.0 140المجمكع 
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  اإلستراتيجية لخطةاالقياـ بتأميف متطمبات تنفيذ الرأم في  التكزيع العددم كالنسبي حسب: 18.4جدكؿ
. لمقائميف عمى ذلؾ بسيكلة

 

 
 القياـ بتأميف متطمبات تنفيذمف المبحكثيف يركف أنو يتـ % 56يتضح مف الجدكؿ أعاله أف حكالي 

 في حيف أف النسبة المتبقية تراكحت بيف غير مكافؽ جدا الخطةاإلستراتيجية لمقائميف عمى ذلؾ بسيكلة
. كمحايد

 
 كميؼ الشخص المناسب بتنفيذ الرأم في ت التكزيع العددم كالنسبي حسب: 19.4جدكؿ

. الخطةاإلستراتيجية أك جزء منيا
 

 
مف المبحكثيف يركف أنو يتـ تكميؼ الشخص المناسب بتنفيذ % 56يتضح مف الجدكؿ أعاله أف 

يركف أنو اليتـ تكميؼ الشخص المناسب % 19الخطة اإلستراتيجية أك جزء منيا في حيف أف حكالي 
. كالنسبة المتبقية محايدة

 

يتم القيام بتأمين متطمبات تنفيذ الخطةاإلستراتيجية لمقائمين 
النسبة المئوية العدد  عمى ذلك بسيولة ؟

 2.1 3 غير مكافؽ جدا
 14.7 21 غير مكافؽ

 27.3 39 محايد
 46.9 67 مكافؽ

 9.1 13 مكافؽ جدا
 100.0 143المجمكع 

يتم تكميف الشخص المناسب بتنفيذ الخطةاإلستراتيجية أو ىل 
 جزء منيا ؟

النسبة المئوية العدد 

 2.8 4 غير مكافؽ جدا
 16.1 23 غير مكافؽ

 25.2 36 محايد
 44.8 64 مكافؽ

 11.2 16 مكافؽ جدا
 100.0 143المجمكع 
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 عرض النتائج ومناقشتيا  3.4
 

:  فيما يمي عرض كمناقشة نتائج الدراسة 
 

النتائج المتعمقة بالسؤال األول . 1.3.4
 

مامدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر "  كالذم ينص عمى
" اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط فييا ؟ 

 
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـ حساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات 

كبيدؼ تسييؿ عرض النتائج أعتمدت درجة الجاىزية بناءا عمى . الدراسة عمى حدة، كلممجاؿ بأكممو
إلى ثالث درجات كالمقياس التالي  المتكسطات الحسابية حيث تـ تكزيع درجات الجاىزية كتقسيميا

: يكضح ذلؾ
 
 1-2.39 غير مكافؽ 
 2.40-3.59  محايد 
 3.60-5مكافؽ  

 

متكسط اجابات المبحكثيف حكؿ مدل ممارسة الجامعات الفمسطينية لمفيـك التخطيط : أ-20.4جدكؿ 
. االستراتيجي كدرجة التقدير

 

 الفقراتالرقم 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
التقدير 

1 
 

 مكافؽ 0.99 4.00 لدل الجامعة رؤية كاضحة

 مكافؽ 0.83 4.00 رؤيةالجامعة مرتبطة بنشاطاتيا 2

3 
ينطمؽ التخطيط اإلستراتيجي في الجامعة مف رسالة كاضحة 

 ك محددة

 مكافؽ 0.93 4.02

 يتـ صياغة نشاطات الجامعة إنطالقا مف رسالتيا 4
 مكافؽ 0.87 3.99

5 
تقـك الجامعة باعداد خطة مكتكبة طكيمة االجؿ تغطي فترة 

 زمنية مستقبمية

 مكافؽ 1.00 3.92
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متكسط اجابات المبحكثيف حكؿ مدل ممارسة الجامعات الفمسطينية لمفيـك : ب-20.4جدكؿ 
. التخطيط االستراتيجي كدرجة التقدير

 

 
أف أعمى متكسط حسابي في مجاؿ مدل ممارسة الجامعات الفمسطينية  (20.4)تبيف مف جدكؿ 

خطة اإلستراتيجية تتضمف اؿ"لمفيـك التخطيط اإلستراتيجي كانت الفقرة السادسة كالتي تنص عمى 
كبدرجة تقدير مكافؽ كيرل  (4.04)حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا" أىداؼ كاضحة محددة كمكتكبة

الباحث أف ذلؾ قد يعكد الى أف الجامعات الفمسطينية تدرؾ مدل أىمية أف تتضمف الخطة 
اإلستراتيجية أىدافا كاضحة كمحددة حيث أف ىذه األىداؼ تحدد تكجيات الجامعة كتعكس مدل قدرتيا 

 .عمى التفاعؿ مع المحيط الذم تتكاجد فيو
 

أف أقؿ فقرة حظيت بمتكسط حسابي  في مجاؿ مدل ممارسة الجامعات  (20.4)كما تبيف مف جدكؿ 
يحتؿ الجزء  "الفمسطينية لمفيـك التخطيط االستراتيجي كانت الفقرة الثالثة عشرة كالتي تنص عمى 

حيث بمغ المتكسط الحسابي "  التطكيرم في الخطة اإلستراتيجية لمجامعة المساحة التي يستحقيا

الرقم 
 الفقرات

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
التقدير 

 الخطة اإلستراتيجية تتضمف أىداؼ كاضحة محددة كمكتكبة 6
 مكافؽ 0.92 4.04

 الخطة اإلستراتيجية التي يتـ كضعيا شاممة 7
 مكافؽ 0.95 3.80

 تقـك الجامعة بدراسة كتحميؿ البيئة الداخمية 8
 مكافؽ 1.00 3.68

 تقـك الجامعة بدراسة كتحميؿ بيئتيا الخارجية 9
 مكافؽ 0.89 3.68

 يتـ الطمب منكـ كضع أىداؼ كظيفية 10
 مكافؽ 1.07 3.66

 يتـ الطمب منكـ كضع خطة لتحقيؽ ىذه األىداؼ 11
 مكافؽ 1.07 3.58

12 
يتـ إعادة النظر في الخطط اإلستراتيجية مف خالؿ التطكرات 

 المحيطة

 مكافؽ 0.91 3.60

13 
يحتؿ الجزء التطكيرم في الخطة اإلستراتيجية لمجامعة 

 المساحة التي يستحقيا

 مكافؽ 1.04 3.55

 تيتـ الجامعة األكلكيات في خطتيا اإلستراتيجية 14
 مكافؽ 0.97 3.73

مكافؽ   3.78المتكسط العاـ 
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كبدرجة تقدير مكافؽ كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد الى الصعكبات المالية التي تعاني منيا  (3.55)ليا
 . الجامعات الفمسطينية

 

بينما كجد أف المتكسط الحسابي إلجابات المبحكثيف عمى مجاؿ مدل ممارسة الجامعة لمفيـك 
كبدرجة تقدير مكافؽ كىي تعتبر نتيجة إيجابية بشكؿ عاـ، أم أف  (3.78)التخطيط اإلستراتيجي بمغ 

المبحكثيف يركف أف الجامعات الفمسطينية تقكـ بممارسة مفيـك التخطيط اإلستراتيجي فييا كقد يعكد 
ذلؾ مف كجية نظر الباحث إلى أف الجامعات الفمسطينية تعيش في نفس البيئة، كأنيـ منذ فترة 

يطرحكف مكضكع التخطيط اإلستراتيجي مف خالؿ عقد المؤتمرات ككرشات العمؿ كالمقاءات األمر 
الذم أدل إلى تككف فيـ مشترؾ حكؿ مفيـك التخطيط اإلستراتيجي كممارستو في الجامعات 

الفمسطينية، إال أف الباحث الحظ مع ذلؾ أف الجامعات الفمسطينية تتبايف فيما بينيا مف حيث الجاىزية 
. لمتخطيط اإلستراتيجي 

 

متكسط إجابات المبحكثيف عمى مجاؿ أىمية التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات : 21.4جدكؿ 
. الفمسطينية كدرجة التقدير

 

 

الرقـ 
 الفقرات

 
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
التقدير 

 مكافؽ 0.55 4.55 .يسيـ في تطكر الجامعة 1

 مكافؽ 0.66 4.39 يكجو عمى اتخاذ القرارات 2

 .يمكف مف االستفادة مف الفرص الخارجية المتاحة 3
 مكافؽ 0.71 4.30

 .يساعد في تكفير االحتياجات البشرية في الكقت المناسب 4
 مكافؽ 0.71 4.20

 .يسيـ في تحسيف اداء االقساـ المختمفة في الجامعة 5
 مكافؽ 0.68 4.26

 .يسيـ في تطكر اداء االفراد العامميف في الجامعة 6
 مكافؽ 0.81 4.20

 مكافؽ 0.74 4.11 .يساعد في تغيير الخطط الدراسية 7

 .يساعد في مكاجية األزمات المحتممة 8
 مكافؽ 0.86 4.03

 .يساعد في تمبية إحتياجات سكؽ العمؿ 9
 مكافؽ 0.85 4.22

مكافؽ  0.58 4.25 المتكسط العاـ 
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أف أعمى متكسط حسابي في مجاؿ أىمية التخطيط االستراتيجي في الجامعات   (21.4)تبيف مف جدكؿ 
حيث بمغ المتكسط الحسابي ."  يسيـ في تطكر الجامعة"الفمسطينية كانت الفقرة األكلى كالتي تنص عمى 

دراؾ المبحكثيف في كبدرجة مكافؽ كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد الى  (4.55)ليا مدل إقتناع كا 
الجامعات الفمسطينية ألىمية التخطيط اإلستراتيجي في تطكرىا مف خالؿ معرفة نقاط القكة كالضعؼ 

. فييا كالفرص كالتحديات التي تكاجييا
 

أف أقؿ فقرة حظيت بمتكسط حسابي في مجاؿ أىمية التخطيط اإلستراتيجي  (21.4)كما تبيف مف جدكؿ 
"  يساعد في مكاجية األزمات المحتممة"في الجامعات  الفمسطينية كانت الفقرة الثامنة كالتي تنص عمى 

كبدرجة مكافؽ كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى أف تجربة  (4.03)حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا 
الفرصة لمتأكد مف أف التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية حديثة نسبيا، كأنو لـ تتاح 

. التخطيط اإلستراتيجي يساعد في حؿ األزمات 
 

كعميو يالحظ الباحث أف المتكسط الحسابي إلجابات المبحكثيف حكؿ فقرات المجاؿ المتعمؽ بأىمية 
كبدرجة تقدير مكافؽ كىذه الدرجة ىي  (4.25)التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية قد بمغ 

دراكيـ بأىمية التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف  إيجابية مما يدؿ عمى مدل إقتناعيـ كا 
التي تكصمت إلى أف  (1997)كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الشربيني . أجؿ تطكرىا كتقدميا

التخطيط اإلستراتيجي يمكف المؤسسة التعميمية مف اإلستمرار في المنافسة، كيأخذ في اإلعتبار أف 
العممية ليست مجرد كضع خطط ثـ تنفيذىا كبالتالي تظؿ في كضع قابؿ لمتعديؿ كالتطكير بصكرة 

مستمرة، بؿ أنو يضع قيادة المؤسسة في كضع نشط يتالءـ مع متغيرات البيئة بشكؿ دائـ، كأنو يدرؾ أف 
( 1988)ككذلؾ تتفؽ مع دراسة ركنالد . ىذه المؤسسة تتأثر بحقائؽ السكؽ اإلقتصادم كزيادة المنافسة

التي أثبتت نتائج دراستو أف عمميات التخطيط اإلستراتيجي تمثمت في تطكير ثقافة الجامعة، كبناء 
التخطيط، كتحديد التنظيـ، كتحديد رسالة الجامعة، كتحديد قاعدة البيانات األساسية، كتحديد األىداؼ 

. كاإلستراتيجيات كالبرامج كالخطط التشغيمية، كحدكد القيكد كتقكيـ عمميات التخطيط كالنتائج
 

. إجابات المبحكثيف حكؿ خطكات التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية: أ-22.4جدكؿ 
 

. إجابات المبحكثيف حكؿ خطكات التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية: ب-22.4جدكؿ 

 الفقراتالرقم 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
التقدير   

مكافؽ  0.913 4.13 يكجد قناعة متأصمة لدل اإلدارة العميا بالتخطيط االستراتيجي 1
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أف أعمى متكسط حسابي في مجاؿ خطكات التخطيط االستراتيجي في  (22.4)تبيف مف جدكؿ 

 يكجد قناعة متأصمة لدل اإلدارة العميا "الجامعات  الفمسطينية كانت الفقرة األكلى كالتي تنص عمى 
كبدرجة مكافؽ كيرل الباحث أف ذلؾ  (4.13)حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا." بالتخطيط االستراتيجي

قد يعكد الى أف اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية مؤمنة بمكضكع التخطيط اإلستراتيجي كدكره في 
 .تطكرىا، كأف العامميف في الجامعة عمى إطالع بمدل إىتماـ إدارة الجامعة في التخطيط

 

 الفقراتالرقم 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
التقدير   

مكافؽ  0.952 3.80 يمتمؾ القائميف عمى التخطيط في الجامعة الميارات الالزمة 2

مكافؽ  0.890 3.71 كجكد أنظمة إدارية داعمة لعممية التخطيط اإلستراتيجي 3

4 
 

تكفر الجامعةاإلمكانيات المادية  الالزمة لعممية التخطيط 
اإلستراتيجي 

 

3.59 0.985 
مكافؽ 

5 
يتـ تحميؿ البيئة الخارجية لمجامعة لتحديد الفرص المستقبمية التي 

 قد تتكفر ليا
3.64 0.955 

مكافؽ 

6 
يتـ تحميؿ البيئة الخارجية لمجامعة لتحديد المخاطر التي قد 

 تتعرض ليا
3.65 0.947 

مكافؽ 

مكافؽ  0.935 3.94 يتـ تحميؿ البيئة الداخمية لمجامعة لمعرفة نقاط القكة فييا 7

مكافؽ  0.966 3.89 يتـ تحميؿ البيئة الداخمية لمجامعة لمعرفة نقاط الضعؼ فييا 8

9 
يتـ صياغة أىداؼ إستراتيجية بناءا عمى التحميؿ البيئي الداخمي 

 كالخارجي
3.77 0.910 

مكافؽ 

10 
يتـ إختيار استراتيجيات معينة مف البدائؿ اإلستراتيجية التي 

 طكرت لتحقيؽ اليدؼ
3.68 0.914 

مكافؽ 
 
 
 
 

 0.885 3.76 يتـ تحديد األىداؼ السنكية لمجامعة تبعا لإلستراتيجية المختارة 11
مكافؽ 

مكافؽ  0.886 3.70 يتـ تحديد خطط األقساـ المختمفة تبعا لإلستراتيجية المختارة 12

مكافؽ  0.925 3.65 يتـ صياغة السياسات العممية لدعـ اإلستراتيجية 13

مكافؽ  1.064 3.56 يتـ تخصيص الميزانيات السنكية تبعا لإلستراتيجية المختارة 14

مكافؽ  0.79 3.75 المتكسط العاـ
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كما تبيف أف أقؿ فقرة حظيت بمتكسط حسابي في مجاؿ خطكات التخطيط االستراتيجي في الجامعات  
 يتـ تخصيص الميزانيات السنكية تبعا "الفمسطينية كانت الفقرة الرابعة عشرة كالتي تنص عمى 

كبدرجة مكافؽ كيرل الباحث أف ذلؾ  (3.56)حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا" لإلستراتيجية المختارة 
قد يعكد الى أف افراد عينة الدراسة لدييـ معرفة بأف الجامعات تقكـ بتخصيص ميزانيات سنكية تبعان 
لإلستراتيجية المختارة كلكف مع أف ىذا المتكسط جيد بالمستكل العاـ إال أنو جاء في ىذا المجاؿ أقؿ 

 المالية التي تعيش فييا الجامعات الفمسطينية األمر الذم متكسط كذلؾ قد يككف بسبب الصعكبات
. يعتبر معيقا لعممية التخطيط اإلستراتيجي

 

كما تبيف أف المتكسط العاـ لمجاؿ خطكات التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية قد بمغ 
كبدرجة تقدير مكافؽ كىي تعتبر نتيجة إيجابية بشكؿ عاـ، كقد يعكد ذلؾ مف كجية نظر  (3.75)

الباحث إلى أف الجامعات الفمسطينية تككف ليا فيـ مشترؾ نتيجة الظركؼ المشتركة التي تعيش فييا 
. كلحداثة مكضكع التخطيط اإلستراتيجي فييا 

  
متكسط اجابات المبحكثيف حكؿ مجاالت الدراسة كمجاليا الكمي كدرجة التقدير   : 23.4جدكؿ 

 
 

 

أف المتكسط الحسابي لمجاؿ مدل الممارسة لمفيـك التخطيط اإلستراتيجي  (23.4)يتضح مف الجدكؿ 
( 4.25)كبدرجة مكافؽ، ككذلؾ مجاؿ أىمية التخطيط االستراتيجي بمتكسط حسابي (3.78)بمغ 

. بدرجة مكافؽ (3.75)كبدرجة مكافؽ، بينما خطكات التخطيط االستراتيجي بمغ المتكسط الحسابي لو
كىذا يدؿ عمى أف أىمية التخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط 

. فييا كاف عاليان حيث ناؿ أىتماـ كمكافقة أفراد عينة الدراسة
 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني. 2.3.4
 

 المجاالتالرقم 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
التقدير 

1 
 

مكافؽ  0.83 3.78 مدل الممارسة لمفيـك التخطيط االستراتيجي
مكافؽ  0.58 4.25 أىمية التخطيط االستراتيجي 2
مكافؽ  0.79 3.75 خطكات التخطيط االستراتيجي 3

 مكافؽ 0.73 3.92 المجال الكمي
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ىؿ ىناؾ فركقات في متكسط إستجابات أفراد العينة في مدل جاىزية الجامعات " كالذم ينص عمى 
الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط فييا تعزل لكؿ 

اسـ الجامعة، الجنس، الرتبة األكاديمية،المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، سنكات )مف المتغيرات التالية
: ، كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ فقد تـ فحص  الفرضيات التالية"الخبرة؟ 

 
في المتكسطات  (α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  .1

الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية 
 .نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير إسـ الجامعة

 

، كنتائج االختبار كما ANOVA One-Wayتحميؿ التبايف األحادم  تـ اختبار الفرضية باستخداـ
(:  24.4)في جدكؿ 

 

           

.  لفحص الفرضية األكلىANOVA One-Wayنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : 24.4جدكؿ 
 

 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية أنو ( 24.4)يتضح مف الجدكؿ 
(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية

لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 
. كبالتالي ترفض الفرضية تعزل لمتغير إسـ الجامعة

 
كجدكؿ   كقد تـ معرفة إلى أم جامعات تعكد الفركؽ باستخداـ اختبار مربعات الفركؽ الصغرل

: يبيف نتائج االختبار (26.4)

عدد الجامعة المجال 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

F 
مستوى 
 الداللة

مدل جاىزية الجامعات 
الفمسطينية لمتخطيط 

اإلستراتيجي مف كجية نظر 
اإلدارييف كمدرسي اإلدارة 
كالتخطيط في الجامعات 

. الفمسطينية

 0.68 4.10 41 جامعة النجاح الوطنية

3.870.003

 جامعة بيرزيت
 

22 4.01 0.59 

الجامعة العربية 
 االمريكية

19 3.94 0.71 

 0.45 3.93 24 جامعة البوليتكنك

 0.44 3.79 12 جامعة بيت لحم

 0.56 3.51 32 جامعة القدس
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نتائج اختبار مربعات الفركؽ الصغرل في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف : 25.4جدكؿ 

. تبعان لمفرضية األكلى المتعمقة بمتغير اسـ الجامعة
 

 

 مستوى الداللة الفرق في المتوسط الحسابي الجامعة الجامعة
 0.57 0.09 جامعة بيرزيت جامعة النجاح الكطنية

 0.32 0.17 الجامعة العربية االمريكية 

 0.26 0.18 جامعة البكليتكنؾ 

 0.11 0.31 جامعة بيت لحـ 

 0.00 0.59 جامعة القدس 

 0.57 0.09- جامعة النجاح الكطنية جامعة بيرزيت

 0.69 0.07 الجامعة العربية االمريكية 

 0.64 0.08 جامعة البكليتكنؾ 

 0.31 0.22 جامعة بيت لحـ 

 0.00 0.50 جامعة القدس 

 0.32 0.17- جامعة النجاح الكطنية الجامعة العربية االمريكية

 0.69 0.07- جامعة بيرزيت 

 0.96 0.01 جامعة البكليتكنؾ 

 0.51 0.15 جامعة بيت لحـ 

 0.02 0.43 جامعة القدس 

 0.26 0.18- جامعة النجاح الكطنية جامعة البكليتكنؾ

 0.64 0.08- جامعة بيرزيت 

 0.96 0.01- الجامعة العربية االمريكية 

 0.52 0.14 جامعة بيت لحـ 

 0.01 0.42 جامعة القدس 

 0.11 0.31- جامعة النجاح الكطنية جامعة بيت لحـ

 0.31 0.22- جامعة بيرزيت 

 0.51 0.15- الجامعة العربية االمريكية 

 0.52 0.14- جامعة البكليتكنؾ 

 0.17 0.28 جامعة القدس 

 0.00 0.59- جامعة النجاح الكطنية جامعة القدس

 0.00 0.50- جامعة بيرزيت 

 0.02 0.43- الجامعة العربية االمريكية 

 0.01 0.42- جامعة البكليتكنؾ 

 0.17 0.28- جامعة بيت لحـ 
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أقؿ في " جامعة القدس"ك " جامعة بيت لحـ"أف الفركؽ تعكد إلى أف   (25.4)يتضح مف الجدكؿ 
كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى تأخر كضع . الجاىزية لمتخطيط اإلستراتيجي مف بقية الجامعات

 .الخطة اإلستراتيجية في تمؾ الجامعات
 

في المتكسطات  (α= 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية   .2
الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية 

 .سنظر اإلدارييف ك مدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير الجف

(. 26.4)كنتائج االختبار كما في جدكؿ  (T-Test)تـ اختبار الفرضية  باستخداـ اختبار ت 
 

.  لفحص الفرضية الثانية(T-Test)نتائج اختبار اختبار ت : 26.4جدكؿ 
 

           
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  أنو ( 26.4) يتضح مف الجدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية
لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

. تعزل لمتغير الجنس كبالتالي تقبؿ الفرضية
 

كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى الفيـ كالتكافؽ المشترؾ لمذككر كاإلناث حكؿ جاىزية الجامعات 
 .الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي 

 

في المتكسطات  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  .3
الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط االستراتيجي مف كجية 

 األكاديمية ةنظر اإلدارييف ك مدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير الرتب
 .(الدرجة)

 

عدد الجنس المجال 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

t 
مستوى 
 الداللة

مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية 
لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر 
اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط 

 .في الجامعات الفمسطينية

 0.64 3.91 138ذككر 

1.2 0.22 

 0.44 3.68 12 إناث
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كنتائج االختبار كما   ANOVA One -Wayتحميؿ التبايف األحادم  تـ اختبار الفرضية باستخداـ
(: 27.4)في جدكؿ

 
 

 لفحص الفرضية ANOVA One –Wayنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : 27.4جدكؿ 
. الثالثة

 

     
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  أنو (27.4)يتضح مف الجدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية
لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

كقد تمت معرفة الفركؽ إلى أم رتبة . كبالتالي ترفض الفرضية (الدرجة) األكاديمية ةتعزل لمتغير الرتب
 :يبيف نتائج االختبار (28.4)  كجدكؿ LSDتعكد باستخداـ اختبار مربعات الفركؽ الصغرل 

 
 لمفركؽ في المتكسطات الحسابية تبعان LSD نتائج اختبار مربعات الفركؽ الصغرل : أ-28.4جدكؿ 

. (الدرجة)لمفرضية الثالثة المتعمقة بمتغير الرتبة األكاديمية 
 

 األكاديمية ةالرتبالمجال 
 (الدرجة)

عدد 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

F  مستوى
 .الداللة

مدل جاىزية الجامعات 
الفمسطينية لمتخطيط 

االستراتيجي مف كجية نظر 
اإلدارييف كمدرسي اإلدارة 
كالتخطيط في الجامعات 

 .الفمسطينية

 0.55 3.72 51 مدرس

4.16 0.01 

 0.68 4.04 63 استاذ مساعد

 0.42 4.11 16 استاذ مشارؾ

 استاذ دكتكر
20 3.66 0.64 

الفرق في المتوسط  (الدرجة) األكاديمية ةالرتب (الدرجة) األكاديمية ةالرتب
 مستوى الداللة الحسابي

 0.01 0.31- استاذ مساعد مدرس

 0.03 0.38- استاذ مشارؾ 

 0.67 0.07 استاذ دكتكر 

 0.01 0.31 مدرس استاذ مساعد

 0.69 0.07- استاذ مشارؾ 

 0.02 0.38 استاذ دكتكر 
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 لمفركؽ في المتكسطات الحسابية تبعان LSD نتائج اختبار مربعات الفركؽ الصغرل : ب-28.4جدكؿ 
. (الدرجة)لمفرضية الثالثة المتعمقة بمتغير الرتبة األكاديمية 


 

 
أعمى في " استاذ مشارؾ"ك " استاذ مساعد"أف الفركؽ تعكد إلى أف   (28.4)يتضح مف جدكؿ 

 ".استاذ دكتكر"ك" مدرس"المكافقة عمى مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف 

 
كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى أف فئة المدرسيف ال يمقكف اإلىتماـ الكافي كأف دكرىـ ينحصر في 
العممية األكاديمية كبالتالي اليتـ إشراكيـ في عممية التخطيط اإلستراتيجي، كىذا يدلؿ عمى ضعؼ 
مشاركة كافة األطراؼ في العممية التخطيطية، في حيف أف األستاذ دكتكر قد يككف غير ميتـ في 

العممية التخطيطية نتيجة إلنشغالو بأمكر خارج الجامعة كذلؾ بسبب الفرص كاإلمكانيات التي قد تككف 
. متاحة لو خارج الجامعة

 

في المتكسطات (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية .4
الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية 

 . العمميؿنظر اإلدارييف ك مدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير المؤه

 
كنتائج االختبار كما  ،ANOVA One-Wayتحميؿ التبايف األحادم  تـ اختبار الفرضية باستخداـ

(: 29.4)في جدكؿ
 

 0.03 0.38 مدرس استاذ مشارؾ

 0.69 0.07 استاذ مساعد 

 0.03 0.45 استاذ دكتكر 

 0.67 0.07- مدرس استاذ دكتكر

 0.02 0.38- استاذ مساعد 

 0.03 0.45- استاذ مشارؾ 
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 . لفحص الفرضية الرابعة ANOVA One-Way نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم: 29.4جدكؿ 

 

     
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  أنو (29.4)يتضح مف الجدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية
لمتخطيط االستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى أف المشاركة .  العممي كبالتالي تقبؿ الفرضيةؿتعزل لمتغير المؤه
في التخطيط اإلستراتيجي ال يحددىا المؤىؿ العممي بؿ أف ىناؾ عكامؿ عكامؿ أخرل تؤثر مثؿ 

. إلخ... المسمى الكظيفي، الرغبة في المشاركة
 

في المتكسطات  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  .5
الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية 

 . الكظيفيلنظر اإلدارييف ك مدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير المسـ

 
كنتائج االختبار كما في  ANOVA  One-Wayتحميؿ التبايف األحادم تـ اختبار الفرضية باستخداـ

: (30.4)جدكؿ
 

عدد المؤىل العممي المجال 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

F  مستوى
 الداللة

مدل جاىزية الجامعات 
الفمسطينية لمتخطيط 

اإلستراتيجي مف كجية نظر 
اإلدارييف كمدرسي اإلدارة 
كالتخطيط في الجامعات 

. الفمسطينية

 0.31 3.63 8 بكالكريكس

دبمـك دراسات  0.48 0.84
 عميا

4 4.07 0.51 

 0.63 3.83 50 ماجستير

 0.65 3.93 88 دكتكراه
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.  لفحص الفرضية الخامسةAnova One-Way نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم: 30.4جدكؿ
 

       
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية أنو ( 30.4)يتضح مف جدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية
لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

. تعزل لمتغير المسمى الكظيفي كبالتالي ترفض الفرضية
 

    كقد تـ معرفة الفركؽ إلى أم مسميات كظيفية تعكد باستخداـ اختبار مربعات الفركؽ الصغرل 
LSD  يبيف نتائج االختبار (31.4)  كجدكؿ: 

 
 لمفركؽ في المتكسطات الحسابية تبعان  LSDاختبار مربعات الفركؽ الصغرل: أ-31.4جدكؿ 

لمفرضية الخامسة المتعمقة بمتغير المسمى الكظيفي 
 

 




عدد المسمى الوظيفي المجال 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 Fالمعياري 

مستوى 
 الداللة

مدل جاىزية الجامعات 
الفمسطينية لمتخطيط 

اإلستراتيجي مف كجية 
نظر اإلدارييف كمدرسي 
اإلدارة كالتخطيط في 
 الجامعات الفمسطينية

 0.68 3.63 37 مدرس إدارة كتخطيط

 0.56 4.13 21عميد  0.000 5.87

نائب الرئيس أك مساعد 
 الرئيس

11 4.40 0.20 

مدير دائرة أك مدير 
مركز عممي أك مدير 

 معيد

41 4.01 0.58 

 0.60 3.73 40 رئيس قسـ

مستوى  الفرق في المتوسط الحسابي المسمى الوظيفي المسمى الوظيفي
 الداللة

 0.00 0.50- عميد مدرس إدارة كتخطيط

 0.00 0.77- نائب الرئيس 

 0.01 0.38- مدير دائرة 

 0.48 0.09- رئيس قسـ 
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 لمفركؽ في المتكسطات الحسابية تبعان  LSDاختبار مربعات الفركؽ الصغرل: ب-31.4جدكؿ 
لمفرضية الخامسة المتعمقة بمتغير المسمى الكظيفي 

 
 

     
رئيس قسـ أقؿ في "أك " مدرس إدارة كتخطيط"أف الفركؽ الجكىرية تعكد إلى  (31.4)يتضح مف جدكؿ 

مساعد "أك " نائب الرئيس"المكافقة عمى مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف 
 ".عميد"أك " مدير معيد"أك " مدير مركز عممي"أك " مدير الدائرة"أك"  الرئيس

 
كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى إىتماـ كمشاركة الطكاقـ اإلدارية بمستكياتيا العميا في مراحؿ 

التي  (2000)التخطيط اإلستراتيجي أكثر مف الطكاقـ األكاديمية،كتتفؽ نتائجيا مع دراسة الغزالي 
أكدت أف الجيات المشاركة في كضع الخطط اإلستراتيجية بالدرجة األكلى المدير العاـ كمف ثـ مجمس 

 . إدارة المؤسسة كمف ثـ لجنة التخطيط في المؤسسة
 

في المتكسطات  (α=0.05)ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  .6
الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف 

مستوى  الفرق في المتوسط الحسابي المسمى الوظيفي المسمى الوظيفي
 الداللة

 0.00 0.50 مدرس إدارة كتخطيط عميد

 0.22 0.27- نائب الرئيس 

 0.45 0.12 مدير دائرة 

 0.01 0.40 رئيس قسـ 

 0.00 0.77 مدرس إدارة كتخطيط نائب الرئيس

 0.22 0.27 عميد 

 0.05 0.39 مدير دائرة 

 0.00 0.67 رئيس قسـ 

 0.01 0.38 مدرس إدارة كتخطيط مدير دائرة

 0.45 0.12- عميد 

 0.05 0.39- نائب الرئيس 

 0.03 0.28 رئيس قسـ 

 0.48 0.09 مدرس إدارة كتخطيط رئيس قسـ

 0.01 0.40- عميد 

 0.00 0.67- نائب الرئيس 

 0.03 0.28- مدير دائرة 
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كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير سنكات 
. الخبرة

 
مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية " تـ اختبار الفرضية باستخداـ معامؿ إرتباط بيرسكف بيف المجاؿ 

" لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 
(. 32.4)، كنتائج االختبار كما في جدكؿ"سنكات الخبرة"كمتغير 

 
. نتائج اختبار معامؿ إرتباط بيرسكف لفحص الفرضية السادسة: 32.4جدكؿ

 

 
ثمة عالقة إيجابية ضعيفة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  أنو (32.4)يتضح مف جدكؿ 

في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل جاىزية الجامعات  (α=0.05)اإلحصائية 
الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات 

 . الفمسطينية كمتغير الخبرة  كبالتالي ترفض الفرضية

 
كيرل الباحث أف ذلؾ يعكد إلى أف اإلدارم كالمدرس الذم لديو سنكات خبرة أكثر عايش الجامعة في 
فترات مختمفة مف مسيرتيا ككاف مراقبا لتطكرىا مما أعطاه اإلنطباع بكجكد تخطيط إستراتيجي في 

 .الجامعة

 

: فرضيات المجال األول. 3.3.4
 
مدل ممارسة الجامعة لمفيـك التخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة )

( كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية

المتغير التابع 
المجال 

عدد المتغير المستقل 
المبحوثين 

معامل 
االرتباط 

مستوى 
 الداللة

مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية 
لمتخطيط االستراتيجي مف كجية نظر 
اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط 

. في الجامعات الفمسطينية

سنكات الخبرة 
143 0.22 0.01 
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  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  في المتكسطات
الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل ممارسة الجامعة لمفيـك التخطيط اإلستراتيجي مف كجية 
 .نظر اإلدارييف ك مدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير إسـ الجامعة

  
 كنتائج االختبار كما -ANOVA One-Way تـ اختبار الفرضية باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم

(: 33.4)في جدكؿ 
 

 لممتكسطات الحسابية -ANOVA One-Wayنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : 33.4جدكؿ 
. إلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ األكؿ تبعان لمتغير اسـ الجامعة

 
 

 
أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  (33.4)يتضح مف الجدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل ممارسة الجامعة لمفيـك التخطيط
اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل 

لمتغير إسـ الجامعة كبالتالي تقبؿ الفرضية، كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى أف طبيعة الظركؼ 
كالصعكبات كالتحديات التي تعاني منيا الجامعات الفمسطينية مكضكع الدراسة كاحدة ، كىي بالتالي ال 
بد مف أف تشترؾ في األسمكب لمكاجية ىذه الصعكبات كالتحديات مف خالؿ التخطيط اإلستراتيجي في 

بعنكاف  (2005)نخمة كآخركف الجامعات الفمسطينية عمى الرغـ مف حداثتو فييا ، كقد تعتبر دراسة
خطة عمؿ إستراتيجية لتطكير التعميـ العالي في فمسطيف تأكيدا عمى ىذا الفيـ عمى الرغـ مف أنيا 

. دراسة غير رسمية كغير متبناه

عدد الجامعة المجال 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 Fالمعياري 

مستوى 
 الداللة

مدل ممارسة الجامعات 
لمفيـك التخطيط 

اإلستراتيجي مف كجية نظر 
اإلدارييف كمدرسي اإلدارة 
كالتخطيط في الجامعات 

 الفمسطينية

 0.96 4.00 41 جامعة النجاح الكطنية

2.06 0.07 

 جامعة بيرزيت

 
22 3.96 0.63 

الجامعة العربية 
 االمريكية

19 3.67 0.94 

 0.80 3.82 24 جامعة البكليتكنؾ

 0.47 3.70 12 جامعة بيت لحـ

 0.75 3.44 32 جامعة القدس
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  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  في المتكسطات
الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل ممارسة الجامعة لمفيـك التخطيط اإلستراتيجي مف كجية 

 .سنظر اإلدارييف ك مدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير الجف

 
(: 34.4) كنتائج االختبار كما في جدكؿ (T-Test)تـ اختبار الفرضية  باستخداـ اختبار ت 

 
 لممتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ (T-Test)نتائج اختبار ت : 34.4جدكؿ 

. األكؿ تبعان لمتغير الجنس
 

          
أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  (34.4)           يتضح مف الجدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل ممارسة الجامعة لمفيـك التخطيط
اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير 

كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى أف العامميف في الجامعات . الجنس كبالتالي تقبؿ الفرضية
. الفمسطينية سكاء كانكا ذككرا أـ إناثا يعتقدكف بأف الجامعات الفمسطينية تمارس التخطيط اإلستراتيجي 

 
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية (α=0.05)  في المتكسطات

الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل ممارسة الجامعات لفمسطينية لمفيـك التخطيط االستراتيجي 
 ةمف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير الرتب

 .(الدرجة)األكاديمية 

 
 كنتائج اإلختبار كما -ANOVA One-Way تحميؿ التبايف األحادم تـ اختبار الفرضية باستخداـ

 .35.4 في جدكؿ

عدد المبحوثين الجنس المجال 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 Tالمعياري 

مستوى 
 الداللة

مدل ممارسة الجامعات لمفيـك 
التخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر 
اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط 
. في الجامعات الفمسطينية الفمسطينية

 3.81 0.90 3.81ذكر 

0.81 0.42 

 3.60 0.48 3.60 أنثى
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 لممتكسطات الحسابية -ANOVA One-Wayنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : 35.4 جدكؿ

.  (الدرجة)إلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ األكؿ تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية 
 

 
أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية   (35.4)يتضح مف الجدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل ممارسة الجامعة لمفيـك
التخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

. كبالتالي ترفض الفرضية(الدرجة) األكاديمية ةتعزل لمتغير الرتب
 

( 36.4) كجدكؿ ،كقد تـ معرفة الفركؽ إلى أم رتبة تعكد باستخداـ اختبار مربعات الفركؽ الصغرل
: يبيف نتائج االختبار

 
نتائج اختبار مربعات الفركؽ الصغرل لداللة الفركؽ في المتكسطات الحسابية : أ-36.4جدكؿ 

. (الدرجة )الجابات المبحكثيف عمى المجاؿ األكؿ تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية 
 

نتائج اختبار مربعات الفركؽ الصغرل لداللة الفركؽ في المتكسطات الحسابية : ب-36.4جدكؿ 
. (الدرجة )الجابات المبحكثيف عمى المجاؿ األكؿ تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية 

 

المجال 
 األكاديمية ةالرتب
 (الدرجة)

عدد 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

F 
مستوى 
 الداللة

مدل ممارسة الجامعات 
الفمسطينية لمفيـك 

التخطيط االستراتيجي مف 
كجية نظر اإلدارييف 

كمدرسي اإلدارة كالتخطيط 
. فييا

 0.70 3.54 51 مدرس

3.87 0.01 

 0.89 3.98 63 استاذ مساعد

 0.56 4.04 16 استاذ مشارؾ

 0.93 3.55 20 استاذ دكتكر

 (الدرجة) األكاديمية ةالرتب
 األكاديمية ةالرتب
 الفرق في المتوسط الحسابيمستوى الداللة  (الدرجة)

 0.436- 0.005 استاذ مساعد مدرس
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أعمى في المكافقة " استاذ مشارؾ"ك " استاذ مساعد"أف الفركؽ تعكد إلى أف  (36.4)يتضح مف الجدكؿ 
 ".استاذ دكتكر"ك" مدرس"عمى مدل ممارسة الجامعة لمفيـك التخطيط اإلستراتيجي مف 

كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى ضعؼ مشاركة كافة األطراؼ في العممية التخطيطية، في حيف أف 
األستاذ دكتكر قد يككف منشغال بأمكر خارج الجامعة كذلؾ بسبب الفرص كاإلمكانيات التي قد تككف 

. متاحة لو خارج الجامعة
 

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  في المتكسطات
الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل ممارسة الجامعة لمفيـك التخطيط اإلستراتيجي مف كجية 

 . العمميؿنظر اإلدارييف ك مدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير المؤه

 
 كنتائج االختبار كما في -ANOVA One-Wayتحميؿ التبايف األحادم  تـ اختبار الفرضية باستخداـ

 (.37.4)جدكؿ

 
 لممتكسطات الحسابية -ANOVA One-Wayنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : 37.4جدكؿ

. إلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ األكؿ تبعان لمتغيرالمؤىؿ العممي
 

 

 (الدرجة) األكاديمية ةالرتب
 األكاديمية ةالرتب
 الفرق في المتوسط الحسابيمستوى الداللة  (الدرجة)

 0.501- 0.032 استاذ مشارؾ 

 0.006- 0.979 استاذ دكتكر 

 0.436 0.005 مدرس استاذ مساعد

 0.065- 0.773 استاذ مشارؾ 

 0.430 0.039 استاذ دكتكر 

 0.501 0.032 مدرس استاذ مشارؾ

 0.065 0.773 استاذ مساعد 

 0.495 0.069 استاذ دكتكر 

 0.006 0.979 مدرس استاذ دكتكر

 0.430- 0.039 استاذ مساعد 

 0.495- 0.069 استاذ مشارؾ 
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ال تكجد فركؽ  ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  أنو (37.4)يتضح مف الجدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل ممارسة الجامعات الفمسطينية
لمتخطيط االستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى أف المشاركة .  العممي كباتالي تقبؿ الفرضيةؿتعزل لمتغير المؤه
. إلخ... في التخطيط اإلستراتيجي يحددىا عكامؿ أخرل مثؿ المسمى الكظيفي، الرغبة في المشاركة

 
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  في المتكسطات

الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل ممارسة الجامعة لمفيـك التخطيط اإلستراتيجي مف كجية 
 لنظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير المسـ

 . الكظيفي

 
 كنتائج االختبار كما -ANOVA One-Wayتحميؿ التبايف األحادم  تـ اختبار الفرضية باستخداـ

 (.38.4)في جدكؿ 

الجامعة المجال 
عدد 

المبحوثين 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

F 
مستوى 
 الداللة

مدل ممارسة الجامعات 
الفمسطينية لمفيـك التخطيط 
اإلستراتيجي مف كجية نظر 
اإلدارييف ك مدرسي اإلدارة 
كالتخطيط في الجامعات 

 الفمسطينية

 0.39 3.53 8 بكالكريكس

1.16 0.33 
 0.41 4.05 4 دبمـك دراسات عميا

 0.78 3.65 50 ماجستير

 0.95 3.89 88دكتكراه 
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 لممتكسطات الحسابية -ANOVA One-Wayنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : 38.4جدكؿ 
. إلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ األكؿ  تبعان لمتغيراالمسمى الكظيفي

 

  

 
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية أنو ( 38.4)يتضح مف الجدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ مدل ممارسة الجامعة لمفيـك التخطيط
اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير 

. المسمى الكظيفي كبالتالي ترفض الفرضية
 

كقد تـ معرفة الفركؽ إلى أم مسميات كظيفية تعكد باستخداـ اختبار مربعات الفركؽ الصغرل،  
 :يبيف نتائج االختبار  (39.4)كجدكؿ 

 

نتائج اختبار مربعات الفركؽ الصغرل لداللة الفركؽ في المتكسطات الحسابية : أ-39.4جدكؿ 
. إلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ األكؿ تبعان لمتغير المسمى الكظيفي

 



عدد المسمى الوظيفي المجال 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 Fالمعياري 

مستوى 
 الداللة

مدل ممارسة الجامعات 
لمفيـك التخطيط 

اإلستراتيجي مف كجية 
نظر اإلدارييف كمدرسي 
اإلدارة كالتخطيط في 
. الجامعات الفمسطينية

 0.93 3.33 37 مدرس إدارة كتخطيط

7.747 0.000 

 0.60 4.09 21عميد 

نائب الرئيس أك 
 مساعد الرئيس

11 4.45 0.19 

مدير دائرة أك مدير 
مركز عممي أك مدير 

 معيد

41 4.02 0.64 

 0.86 3.59 40 رئيس قسـ

 مستوى الداللة الفرق في المتوسط الحسابي (المسمى الوظيفي المسمى الوظيفي

 0.000 0.751- عميد مدرس إدارة كتخطيط

 0.000 1.114- نائب الرئيس 

 0.000 0.687- مدير دائرة 

 0.140 0.258- رئيس قسـ 
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نتائج اختبار مربعات الفركؽ الصغرل لداللة الفركؽ في المتكسطات الحسابية : ب-39.4جدكؿ 
. إلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ األكؿ تبعان لمتغير المسمى الكظيفي

 

     
"  مساعد الرئيس"أك " نائب الرئيس"أف الفركؽ الجكىرية تعكد إلى أف  (39.4)    يتضح مف الجدكؿ 

أعمى في المكافقة عمى مدل ممارسة " عميد"أك " مدير معيد"أك " مدير مركز عممي"أك " مدير الدائرة"أك
 ".رئيس قسـ"أك " مدرس إدارة كتخطيط"الجامعة لمفيـك التخطيط اإلستراتيجي مف 

 
كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى عدـ مشاركتيـ في صياغتيا حيث أف التخطيط اإلستراتيجي يتـ 

كالتي أكدت نتائجيا أف  (2003:الخطيب)عمى المستكيات اإلدارية العميا، كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة 
حكالي نصؼ المبحكثيف يركف أف عممية التخطيط اإلستراتيجي تتـ مف خالؿ اإلدارة العميا دكف مشاركة 
المستكيات اإلدارية األخرل األمر الذم يعكس درجة عالية مف المركزية في إتخاذ القرارات المتعمقة في 

التي أكدت أف  (2000)التخطيط اإلستراتيجي كالعمميات التخطيطية، كتتفؽ نتائجيا مع دراسة الغزالي 
الجيات المشاركة في كضع الخطط اإلستراتيجية بالدرجة األكلى المدير العاـ كمف ثـ مجمس إدارة 

 . المؤسسة كمف ثـ لجنة التخطيط في المؤسسة

 مستوى الداللة الفرق في المتوسط الحسابي (المسمى الوظيفي المسمى الوظيفي

 0.000 0.751 مدرس إدارة كتخطيط عميد

 0.202 0.364- نائب الرئيس 

 0.758 0.063 مدير دائرة 

 0.018 0.492 رئيس قسـ 

 0.000 1.114 مدرس إدارة كتخطيط نائب الرئيس

 0.202 0.364 عميد 

 0.102 0.427 مدير دائرة 

 0.001 0.856 رئيس قسـ 

 0.000 0.687 مدرس إدارة كتخطيط مدير دائرة

 0.758 0.063- عميد 

 0.102 0.427- نائب الرئيس 

 0.012 0.429 رئيس قسـ 

 0.140 0.258 مدرس إدارة كتخطيط رئيس قسـ

 0.018 0.492- عميد 

 0.001 0.856- نائب الرئيس 

 0.012 0.429- مدير دائرة 
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  ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  في إجابات
المبحكثيف حكؿ مدل ممارسة الجامعة لمفيـك التخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف 

. كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير سنكات الخبرة
 

مدل ممارسة الجامعة لمفيـك " تـ اختبار الفرضية باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف المجاؿ 
" التخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

(. 40.4)كنتائج االختبار كما في جدكؿ "  سنكات الخبرة"كمتغير 
 

 

نتائج اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف لفحص الفرضية المتعمقة بمتغير سنكات الخبرة عمى : 40.4جدكؿ 
. المجاؿ األكؿ 

 

 
تكجد عالقة طردية ضعيفة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة أنو ( 40.4)يتضح مف الجدكؿ 

بيف مدل ممارسة الجامعة لمفيـك التخطيط اإلستراتيجي مف كجية نظر  (α=0.05)اإلحصائية 
اإلدارييف ك مدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية كمتغيرسنكات الخبرة، كبالتالي ترفض 

.  الفرضية
 

كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى أف اإلدارم كالمدرس الذم لديو سنكات خبرة أكثر في الجامعة يككف 
 .عمى معرفة أكبر بمدل ممارسة الجامعة لمتخطيط اإلستراتيجي 

 

: فرضيات المجال الثاني. 4.3.4
 
أىمية التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة )

(. كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية
 

المتغير التابع 
المجال 

عدد المتغير المستقل 
المبحوثين 

معامل 
االرتباط 

مستوى 
 الداللة

مدل ممارسة الجامعات الفمسطينية 
لمفيـك التخطيط االستراتيجي مف 
كجية نظر اإلدارييف ك مدرسي 
اإلدارة كالتخطيط في الجامعات 

. الفمسطينية

 0.0496 0.164 143سنكات الخبرة 
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  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  في المتكسطات
الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ أىمية التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف كجية 

 .نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير إسـ الجامعة

 
 كنتائج االختبار كما  -ANOVA One-Wayتحميؿ التبايف األحادم  تـ اختبار الفرضية باستخداـ

(. 41.4)في جدكؿ 
 

 لممتكسطات الحسابية -ANOVA One-Wayنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : 41.4جدكؿ 
.   إسم الجامعةإلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ الثاني تبعان لمتغير

 

      
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  أنو (41.4)يتضح مف الجدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ أىمية التخطيط االستراتيجي في
الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

. تعزل لمتغير إسـ الجامعة كبالتالي تقبؿ الفرضية
 

دراؾ الجامعات الفمسطينية ألىمية التخطيط اإلستراتيجي  كيرل الباحث أف ذلؾ يعكد إلى مدل إقتناع كا 
 .في تطكرىا مف خالؿ معرفة نقاط القكة كالضعؼ فييا كالفرص كالتحديات التي تكاجييا

 

عدد الجامعة المجال 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 Fالمعياري 

مستوى 
 الداللة

أىمية التخطيط 
االستراتيجي في  

الجامعات الفمسطينية مف 
كجية نظر اإلدارييف 

كمدرسي اإلدارة كالتخطيط 
 .في الجامعات الفمسطينية

جامعة النجاح 
 الكطنية

41 4.34 0.66 

2.10 0.07 

 جامعة بيرزيت

 
22 4.32 0.45 

الجامعة العربية 
 االمريكية

19 4.47 0.55 

 0.52 4.25 24 جامعة البكليتكنؾ

 0.49 4.03 12 جامعة بيت لحـ

 0.60 4.03 32 جامعة القدس
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  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  في المتكسطات
الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ أىمية التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف 
 .سكجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير الجف

 

( 42.4) كنتائج االختبار كما في جدكؿ (T-Test)تـ اختبار الفرضية  باستخداـ اختبار ت 
 

 لممتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ (T-Test)نتائج اختبار ت : 42.4جدكؿ 
. الثاني تبعان لمتغير الجنس

 

              
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية أنو ( 42.4)يتضح مف الجدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ أىمية التخطيط االستراتيجي في
الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

 .تعزل لمتغير الجنس حيث الذككر أعمى في المكافقة مف اإلناث كبالتالي ترفض الفرضية
 

كيرل الباحث أف ذلؾ يعكد إلى أف نسبة اإلناث المكاتي يعممف كمدرسات كيشغمف مناصب إدارية عميا 
في الجامعات الفمسطينية قميمة جدا األمر الذم يبعدىف عف الشعكر بمدل تأثيرىف في عممية التخطيط 

كالتي  (2005)اإلستراتيجي كبالتالي أىميتو كيتفؽ ذلؾ مع دراسة المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف 
أشارت إحدل سمبيات نظاـ التعميـ العالي الفمسطيني إلى أف نسبة اإلناث مف أعضاء الييئة التدريسية 

فقط كالباقي مف الذككر مما يدؿ عمى صعؼ مشاركة اإلناث في التدريس في ىذا % 12.8ىك 
التي أكدت عمى تدني نسبة  (2003)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أبكزيد . القطاع الميـ مف التعميـ

. مشاركة المرأة في المناصب اإلدارية الكسطى كالعميا
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  في المتكسطات

الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ أىمية التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف 

عدد الجنس المجال 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

T  مستوى
 الداللة

أىمية التخطيط االستراتيجي 
في الجامعات الفمسطينية مف 
كجية نظر اإلدارييف كمدرسي 
اإلدارة كالتخطيط في الجامعات 

 .الفمسطينية

 0.57 4.28 138ذكر 
 

2.26 

 

0.03 

 0.70 3.89 12 أنثى
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 ةكجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير الرتب
 .(الدرجة)األكاديمية 

 
 كنتائج االختبار كما في -ANOVA One-Wayتحميؿ التبايف األحادم  تـ اختبار الفرضية باستخداـ

(: 43.4)جدكؿ 
 

 لممتكسطات الحسابية -ANOVA One-Wayنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : 43.4جدكؿ 
. (الدرجة)إلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ الثاني تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية 

 

     
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  أنو ال (43.4)يتضح مف الجدكؿ 

(α=0.05)          في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ أىمية التخطيط االستراتيجي في
الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف ك مدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

. كبالتالي تقبؿ الفرضية (الدرجة) األكاديمية ةتعزل لمتغير الرتب
  

كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى أف الجميع يدرؾ أىمية التخطيط اإلستراتيجي بغض النظر عف أم 
 .رتبة أكاديمية يحمميا

 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  في المتكسطات
الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ أىمية التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف 
 ؿكجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير المؤه

 .العممي

 

 األكاديمية ةالرتبالمجال 
 (الدرجة)

عدد 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 Fالمعياري 

مستوى 
 الداللة

أىمية التخطيط اإلستراتيجي 
مف كجية نظر اإلدارييف 
كمدرسي اإلدارة كالتخطيط 
. في الجامعات الفمسطينية

 0.55 4.20 51 مدرس

1.300.28 

 0.57 4.35 63 استاذ مساعد

 0.60 4.25 16 استاذ مشارؾ

 0.69 4.08 20 استاذ دكتكر
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 كنتائج االختبار كما -ANOVA One-Way تحميؿ التبايف األحادم تـ اختبار الفرضية باستخداـ
(. 44.4)في جدكؿ 

 

 لممتكسطات الحسابية -ANOVA One-Way نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم: 44.4جدكؿ 
. إلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ الثاني تبعان لمتغير المؤىؿ العممي

 
عدد االمؤىل العممي المجال 

المبحوثين 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

F 
مستوى 
 الداللة

 
أىمية التخطيط االستراتيجي 
في الجامعات الفمسطينية مف 

كجية نظر اإلدارييف 
كمدرسي اإلدارة كالتخطيط 
. في الجامعات الفمسطينية

 0.67 3.97 8بكالكريكس 

0.71 0.55 

دبمـك دراسات 
 عميا

4 4.17 0.61 

 0.57 4.29 50 ماجستير

 0.59 4.26 88 دكتكراه

      
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  أنو (44.4)يتضح مف الجدكؿ             
(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ أىمية التخطيط االستراتيجي في

الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 
.  العممي كبالتالي تقبؿ الفرضيةؿتعزل لمتغير المؤه

 
كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى إدراؾ جميع مف يحمؿ شيادات جامعية مختمفة بأىمية التخطيط 

. اإلستراتيجي
 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  في المتكسطات
الحسابية إلجابات المبحكثيف أىمية التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر 

.  الكظيفيلاإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير المسـ
 

 كنتائج االختبار كما -ANOVA One-Way تحميؿ التبايف األحادم  تـ اختبار الفرضية باستخداـ
(:. 45.4)في جدكؿ 
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 لممتكسطات الحسابية -ANOVA One-Wayنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم: 45.4جدكؿ 

. إلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ الثاني تبعان لمتغيرالمسمى الكظيفي
 

 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية أنو ال( 45.4)يتضح مف الجدكؿ 

(0.05=α)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ أىمية التخطيط االستراتيجي في
الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

. تعزل لمتغيرالمسمى الكظيفي كبالتالي تقبؿ الفرضية
 

ىتماـ جميع المستكيات اإلدارية بأىمية التخطيط  كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى إقتناع كا 
. اإلستراتيجي سكاء أكانكا أعضاء ىيئة تدريسية أك إدارية

 
  ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  في المتكسطات

الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ أىمية التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف 
كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير سنكات 

. الخبرة
 

عدد المسمى الوظيفي المجال 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 Fالمعياري 

مستوى 
 الداللة

 
أىمية التخطيط 
االستراتيجي في 

الجامعات الفمسطينية 
مف كجية نظر 

اإلدارييف كمدرسي 
اإلدارة كالتخطيط في 

الجامعات 
 .الفمسطينية

 0.58 4.25 37 مدرس إدارة كتخطيط

1.36 0.25 

 0.73 4.32 21عميد 

نائب الرئيس أك 
 مساعد الرئيس

11 4.59 0.35 

مدير دائرة أك مدير 
مركز عممي أك مدير 

 معيد

41 4.23 0.57 

 0.55 4.14 40 رئيس قسـ
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أىمية التخطيط االستراتيجي في " تـ اختبار الفرضية باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف المجاؿ 
" الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

(. 46.4)كنتائج االختبار كما في جدكؿ "سنكات الخبرة"كمتغير 
 

نتائج اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف لفحص الفرضية المتعمقة بمتغير سنكات الخبرة عمى : 46.4جدكؿ 
. المجاؿ الثاني

 

 

 
تكجد عالقة طردية ضعيفة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة أنو ( 46.4)يتضح مف الجدكؿ 

في إجابات المبحكثيف حكؿ أىمية التخطيط االستراتيجي في الجامعات  (α=0.05)اإلحصائية 
الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية كمتغيرسنكات 

.  الخبرة
 

كيرل الباحث أف ذلؾ يعكد إلى أف سنكات الخبرة تساعد في إدراؾ أىمية التخطيط اإلستراتيجي في 
الجامعات الفمسطينية ألف أصحاب الخبرات الطكيمة الحظكا أف لغياب التخطيط تأثير سمبي عمى رفع 

. مستكل األداء في الجامعات الفمسطينية
 

 
 

 

:  فرضيات المجال الثالث. 5.3.4
 

خطكات التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف ك مدرسي اإلدارة )
(. كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية

 

المتغير التابع 
عدد المتغير المستقل المجال 

 مستوى الداللةمعامل االرتباط المبحوثين 

أىمية التخطيط االستراتيجي في 
الجامعات الفمسطينية مف كجية 
نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة 

كالتخطيط في الجامعات 
 .الفمسطينية

 سنكات الخبرة 
143 

 

0.165 0.049 
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  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية (0.05  = α)  في المتكسطات
الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ خطكات لمتخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف كجية 

 .نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير إسـ الجامعة

 

 كنتائج االختبار كما -ANOVA One-Wayتحميؿ التبايف األحادم  تـ اختبار الفرضية باستخداـ
(. 47.4)في جدكؿ 

 
 لممتكسطات الحسابية -ANOVA One-Wayنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : 47.4جدكؿ 

.  إسم الجامعةإلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ الثالث تبعان لمتغير

 

   
فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية   تكجدأنو ( 47.4)يتضح مف الجدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ خطكات التخطيط اإلستراتيجي في
الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

. تعزل لمتغير إسـ الجامعة كبالتالي ترفض الفرضية
 كجدكؿ LSD كقد تمت معرفة الفركؽ إلى أم جامعة تعكد باستخداـ اختبار مربعات الفركؽ الصغرل

: يبيف نتائج االختبار(48.4)
 

لداللة الفركؽ في المتكسطات الحسابية عمى LSD نتائج اختبار مربعات الفركؽ الصغرل: 48.4جدكؿ 
. المجاؿ الثالث تبعان لمتغير إسـ الجامعة

عدد الجامعة المجال 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 Fالمعياري 

مستوى 
 .الداللة

 
خطكات التخطيط االستراتيجي في 
الجامعات الفمسطينية مف كجية 
نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة 

. كالتخطيط فييا

جامعة النجاح 
 الكطنية

40 4.02 0.82 

3.85 0.003 

 جامعة بيرزيت

 
22 3.85 0.76 

الجامعة العربية 
 االمريكية

19 3.86 0.94 

 0.62 3.76 24 جامعة البكليتكنؾ

 0.52 3.72 12 جامعة بيت لحـ

 جامعة القدس
32 3.26 0.70 
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أقؿ في المكافقة عمى خطكات " جامعة القدس" أف الفركؽ تعكد إلى أف  (48.4)يتضح مف جدكؿ 
التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط 

. الجامعات الفمسطينية في
 

مستوى الداللة  الفرق في المتوسط الحسابي إسم الجامعة إسم الجامعة 
 0.41 0.17 جامعة بيرزيت جامعة النجاح الكطنية

 0.46 0.16 الجامعة العربية االمريكية 

 0.19 0.25 جامعة البكليتكنؾ 

 0.23 0.30 جامعة بيت لحـ 

 0.00 0.75 جامعة القدس 

 0.41 0.17- جامعة النجاح الكطنية جامعة بيرزيت

 0.97 0.01- الجامعة العربية االمريكية 

 0.69 0.09 جامعة البكليتكنؾ 

 0.63 0.13 جامعة بيت لحـ 

 0.01 0.59 جامعة القدس 

 0.46 0.16- معة النجاح الكطنيةاج الجامعة العربية االمريكية

 0.97 0.01 جامعة بيرزيت 

 0.67 0.10 جامعة البكليتكنؾ 

 0.61 0.14 جامعة بيت لحـ 

 0.01 0.60 جامعة القدس 

 0.19 0.25- جامعة النجاح الكطنية جامعة البكليتكنؾ

 0.69 0.09- جامعة بيرزيت 

 0.67 0.10- الجامعة العربية االمريكية 

 0.87 0.04 جامعة بيت لحـ 

 0.02 0.50 جامعة القدس 

 0.23 0.30- جامعة النجاح الكطنية جامعة بيت لحـ

 0.63 0.13- جامعة بيرزيت 

 0.61 0.14- الجامعة العربية االمريكية 

 0.87 0.04- جامعة البكليتكنؾ 

 0.08 0.46 جامعة القدس 

 0.00 0.75- جامعة النجاح الكطنية جامعة القدس

 0.01 0.59- جامعة بيرزيت 

 0.01 0.60- الجامعة العربية االمريكية 

 0.02 0.50- جامعة البكليتكنؾ 

 0.08 0.46- جامعة بيت لحـ 
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كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى أف الخطة اإلستراتيجية في جامعة القدس جديدة حيث أنيا كليدة 
. العاـ الماضي

 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  في المتكسطات
الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ خطكات التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف 

 .سكجية نظراالدارييف ك مدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير الجف

 
(: 49.4) كنتائج االختبار كما في جدكؿ (T-Test)تـ اختبار الفرضية  باستخداـ اختبار ت 

 
 لممتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ (T-Test )نتائج اختبار ت: 49.4جدكؿ 

. الثالث تبعان لمتغير الجنس
 

             

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية أنو   (49.4)يتضح مف الجدكؿ 
(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ خطكات التخطيط اإلستراتيجي في

الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 
. تعزل لمتغير الجنس كبالتالي تقبؿ الفرضية

 
.  كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى إشراؾ الجنسيف في خطكات التخطيط اإلستراتيجي أينما كجدت

 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  في المتكسطات
الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ خطكات التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف 
 ةكجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير الرتب

 .(الدرجة)األكاديمية 

 

عدد الجنس المجال 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 Tالمعياري 

مستوى 
الداللة 

خطكات التخطيط اإلستراتيجي في 
الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر 
اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط 

. فييا

 0.56 0.58 0.80 3.76 137 ذكر

 أنثى
12 3.62 0.62 
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 كنتائج االختبار كما في One-Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم  تـ اختبار الفرضية باستخداـ
(: 50.4)جدكؿ 

 
 لممتكسطات الحسابية One-Way ANOVAنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : 50.4جدكؿ 

 .(الدرجة) الرتبة األكاديمية إلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ الثالث تبعان لمتغير
 

 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية أنو ( 50.4)يتضح مف الجدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ خطكات التخطيط اإلستراتيجي في
الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف ك مدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

. كبالتالي ترفض الفرضية(الدرجة) األكاديمية ةتعزل لمتغير الرتب
 

كالجدكؿ  LSD كقد تـ معرفة الفركؽ إلى أم رتبة تعكد باستخداـ اختبار مربعات الفركؽ الصغرل
: يبيف نتائج االختبار (51.4)
 

 ةالرتبالمجال 
األكاديمية 

 (الدرجة)

عدد 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 Fالمعياري 

مستوى 
 الداللة

خطكات التخطيط االستراتيجي 
في الجامعات الفمسطينية مف 
كجية نظر اإلدارييف كمدرسي 

. اإلدارة كالتخطيط فييا

 0.02 3.51 0.71 3.60 51 مدرس

 0.81 3.88 63 استاذ مساعد

 0.44 4.08 16 استاذ مشارؾ

 0.94 3.40 19 استاذ دكتكر
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لداللة الفركؽ في المتكسطات الحسابية  LSD نتائج اختبار مربعات الفركؽ الصغرل: 51.4جدكؿ 
. (الدرجة)عمى المجاؿ الثالث تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية 

 

 
أعمى في المكافقة " استاذ مشارؾ"ك" استاذ مساعد"أف الفركؽ تعكد إلى أف  (51.4)يتضح مف الجدكؿ 

". استاذ دكتكر"ك" مدرس"عمى خطكات التخطيط اإلستراتيجي مف  
كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى عدـ إشراؾ المدرس في خطكات التخطيط اإلستراتيجي ككذلؾ إلى 

. عدـ إىتماـ أستاذ دكتكر في عممية التخطيط اإلستراتيجي إلىتماماتو في أمكر خارج الجامعة
 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  في المتكسطات
الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ خطكات التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف 

 ؿكجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير المؤه
 . العممي

 
 االختبار كما في ونتائجOne-Way ANOVA  تحميؿ التبايف األحادم تـ اختبار الفرضية باستخداـ

(. 52.4)جدكؿ 
 

الفرق في المتوسط  (الدرجة) األكاديمية ةالرتب (الدرجة) األكاديمية ةالرتب
 الحسابي

مستوى 
الداللة 

 0.06 0.28-استاذ مساعد  مدرس

 0.03 0.48- استاذ مشارؾ

 0.34 0.20 استاذ دكتكر

0.06 0.28مدرس  استاذ مساعد

 0.36 0.20- استاذ مشارؾ

 استاذ دكتكر
0.48 0.02 

 0.03 0.48 مدرس استاذ مشارؾ

 0.36 0.20 استاذ مساعد

 استاذ دكتكر
0.68 0.01 

 0.34 0.20- مدرس استاذ دكتكر

 0.02 0.48- استاذ مساعد

 استاذ مشارؾ
-0.68 0.01 
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 لممتكسطات الحسابية One-Way ANOVAنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : 52.4جدكؿ 
 . المؤهل العلميإلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ الثالث تبعان لمتغير

 

 
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية أنو ( 52.4)يتضح مف الجدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ خطكات التخطيط اإلستراتيجي في
الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

.  العممي كبالتالي تقبؿ الفرضيةؿتعزل لمتغير المؤه
 

كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى إشراؾ معظـ الدرجات األكاديمية في خطكات التخطيط اإلستراتيجي 
. حسب إىتمامات كؿ منيـ

 
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  في المتكسطات

الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ خطكات التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف 
 لكجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير المسـ

 .الكظيفي

  
 كنتائج االختبار كما  One-Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم  تـ اختبار الفرضية باستخداـ

(. 53.4)في جدكؿ 
 

المجال 
المؤىل العممي 

عدد 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 Fالمعياري 

 مستوى الداللة

خطكات التخطيط االستراتيجي 
في الجامعات الفمسطينية مف 
كجية نظر اإلدارييف كمدرسي 
اإلدارة كالتخطيط في الجامعات 

. الفمسطينية

 0.33 3.53 8 بكالكريكس

0.42 0.74 

 0.61 4.02 4 دبمـك دراسات عميا

 0.79 3.72 50 ماجستير

 0.82 3.77 87 دكتكراه
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 لممتكسطات الحسابية One-Way ANOVAنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : 53.4جدكؿ
 . المسمى الوظيفيإلجابات المبحكثيف عمى المجاؿ الثالث تبعان لمتغير

 

 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية   أنو (53.4)يتضج مف الجدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ خطكات التخطيط اإلستراتيجي في
الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

. تعزل لمتغير المسمى الكظيفي كبالتالي ترفض الفرضية
 

 

   كقد تـ معرفة الفركؽ إلى أم مسميات كظيفية تعكد باستخداـ اختبار مربعات الفركؽ الصغرل  
LSD  يبيف نتائج االختبار (54.4) كجدكؿ :

 
 

لداللة الفركؽ في المتكسطات الحسابية  LSD نتائج اختبار مربعات الفركؽ الصغرل: أ-54.4جدكؿ 
 .عمى المجاؿ الثالث تبعان لمتغير المسمى الكظيفي

 
 

عدد المسمى الوظيفي المجال 
المبحوثين 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 Fالمعياري 

مستوى 
 الداللة

خطكات التخطيط 
االستراتيجي في 

الجامعات الفمسطينية 
مف كجية نظر 
اإلدارييف كمدرسي 
اإلدارة كالتخطيط في 
. الجامعات الفمسطينية

 0.91 3.49 36مدرس إدارة كتخطيط 

3.97 0.004 

 0.61 4.05 21عميد 

نائب الرئيس أك مساعد 
 الرئيس

11 4.23 0.26 

مدير دائرة أك مدير 
مركز عممي أك مدير 

 معيد

41 3.87 0.72 

 0.80 3.56 40 رئيس قسـ

 الفرق في المتوسط الحسابي (المسمى الوظيفي) المسمى الوظيفي
مستوى 
الداللة 

 0.01 0.57- عميد مدرس إدارة كتخطيط

 0.00 0.75- نائب الرئيس 

 0.03 0.38- مدير دائرة 

 0.68 0.07- رئيسقسم 
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لداللة الفركؽ في المتكسطات  LSD نتائج اختبار مربعات الفركؽ الصغرل :ب-54.4جدكؿ 
 .الحسابية عمى المجاؿ الثالث تبعان لمتغير المسمى الكظيفي

 

 
"  مساعد الرئيس"أك " نائب الرئيس"أف الفركؽ الجكىرية تعكد إلى أف  (54.4)يتضح مف الجدكؿ 

أعمى في المكافقة عمى خطكات " عميد"أك " مدير معيد"أك " مدير مركز عممي"أك " مدير الدائرة"أك
". رئيس قسـ"أك " مدرس إدارة كتخطيط"التخطيط مف 

 
كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى إىتماـ كمشاركة الطكاقـ اإلدارية بمستكياتيا العميا في مراحؿ 

التي  (2000)التخطيط اإلستراتيجي أكثر مف الطكاقـ األكاديمية،كتتفؽ نتائجيا مع دراسة الغزالي 
أكدت أف الجيات المشاركة في كضع الخطط اإلستراتيجية بالدرجة األكلى المدير العاـ كمف ثـ مجمس 

 . إدارة المؤسسة كمف ثـ لجنة التخطيط في المؤسسة
 
  ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية(α=0.05)  حكؿ خطكات

التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة 
. كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير سنكات الخبرة

 الفرق في المتوسط الحسابي (المسمى الوظيفي) المسمى الوظيفي
مستوى 
الداللة 

 0.01 0.57 مدرس إدارة كتخطيط عميد

 0.53 0.18-نائب الرئيس  

 0.37 0.18 مدير دائرة 

 0.02 0.50 رئيسقسم 

 0.00 0.75 مدرس إدارة كتخطيط نائب الرئيس

 0.53 0.18 عميد 

 0.16 0.36 مدير دائرة 

 0.01 0.68 رئيسقسم 

 0.03 0.38 مدرس إدارة كتخطيط مدير دائرة

 0.37 0.18- عميد 

 0.16 0.36- نائب الرئيس 

 0.06 0.31 رئيسقسم 

 0.68 0.07 مدرس إدارة كتخطيط رئيسقسم

 0.02 0.50- عميد 

 0.01 0.68- نائب الرئيس 

 0.06 0.31- مدير دائرة 
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خطكات التخطيط االستراتيجي في " تـ اختبار الفرضية باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف المجاؿ 
" الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية

(: 55.4)كنتائج االختبار كما في جدكؿ "سنكات الخبرة"كمتغير 
 

نتائج اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف لفحص الفرضية المتعمقة بمتغير سنكات الخبرة عمى : 55.4جدكؿ 
. المجاؿ الثالث 

 

 
 عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية أف ىناؾ( 55.4)يتضح مف الجدكؿ 

(α=0.05)  في المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيف حكؿ خطكات التخطيط اإلستراتيجي في
الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارييف ك مدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية 

. كمتغير الخبرة  كلكف العالقة ضعيفة بسبب انخفاض معامؿ االرتباط كبالتالي ترفض الفرضية
 

كيرل الباحث أف ذلؾ يعكد إلى أف اإلدارم كالمدرس الذم لديو سنكات خبرة أكثر عايش الجامعة في 
فترات مختمفة مف مسيرتيا ككاف مراقبا لتطكرىا مما أعطاه اإلنطباع بكجكد تخطيط إستراتيجي في 

. الجامعة
 
 
 
 
 
 
 

المتغير التابع 
المجال 

عدد المتغير المستقل 
المبحوثين 

معامل 
االرتباط 

مستوى 
 الداللة

خطكات التخطيط االستراتيجي في 
الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر 
اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط 

. في الجامعات الفمسطينية

 01. 0.20 143سنكات الخبرة 
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الفصل الخامس 
 _______________________________________________________

النتائج واإلستنتاجات والتوصيات والمقترحات 
 

:  مقدمة 1.5
 

في ىذا الفصؿ يستعرض الباحث أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا مف خالؿ الدراسة ، كاىـ االستنتاجات 
التي بنيت عمى تمؾ النتائج ، كما يستعرض أىـ التكصيات التي قدميا اعتمادان عمى تمؾ النتائج 

.  كاالستنتاجات ، كفي نياية الفصؿ المقترحات التي قدىا الباحث
 

:    النتائج2.5
 

:  مف خالؿ الدراسة الميدانية تكصؿ الباحث لعدة نتائج كاف مف أىميا
تبيف أف الجامعات الفمسطينية تتبايف فيما بينيا مف حيث الجاىزية لمتخطيط اإلستراتيجي تبعا  .1

.  لمتغير إسـ الجامعة 
تبيف أنو يكجد تبايف في كجيات النظر حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط  .2

 .اإلستراتيجي تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية 

تبيف أنو يكجد تكافؽ في كجيات النظر حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط  .3
 .اإلستراتيجي بيف الذككر كاإلناث

تبيف أنو يكجد تبايف في كجيات النظر حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط  .4
.   اإلستراتيجي تبعا لمتغير المسمى الكظيفي 
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:    االستنتاجات3.5
 

في ضكء تحميؿ النتائج كمناقشتيا فقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف اإلستنتاجات التي تتمثؿ في 
: أف 



الجامعات الفمسطينية تتبايف فيما بينيا مف حيث الجاىزية لمتخطيط اإلستراتيجي  .1
تمارس الجامعات الفمسطينية مفيـك التخطيط اإلستراتيجي كذلؾ مف خالؿ الرؤية الكاضحة  .2

كالمتكاممة ضمف رسالة مرتبطة بنشاطاتيا عمى أساس مف الصياغة العممية لألنشطة ضمف 
. أىداؼ كاضحة كشاممة مراعية في ذلؾ بيئتيا الداحمية كالتغيرات في البيئة الخارجية

تأخذ الجامعات الفمسطينية في عيف اإلعتبار أىمية التخطيط اإلستراتيجي في مدل مساىمتو في  .3
. تطكرىا كمدل اإلستفادة مف الفرص المتاحة داخميا كخارجيا

يطبؽ التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية عمى أساس الخطكات العممية لو إلقتناع  .4
 .اإلدارة العميا بو كما يتكفر مف مؤىالت كأنظمة داعمة لعممية التخطيط اإلستراتيجي

. تكافؽ كجيات النظر بيف الذككر كاإلناث حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية .5
تبايف كجيات النظر حكؿ جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي تبعا لمتغير الرتبة  .6

. األكاديمية
تكافؽ كجيات النظر حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي تبعا لمتغير  .7

. المؤىؿ العممي
اإلدارة بمستكياتيا العميا أكثر مكافقة عمى جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي  .8

. مف المستكيات اإلدارية األخرل
تتبايف كجيات النظر حكؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي تبعا لمتغير  .9

. المسمى الكظيفي
العاممكف في الجامعات الفمسطينية مف ذكم سنكات الخبرة الكبيرة أكثر مكافقة عمى جاىزية  .10

. الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي
الجامعات الفمسطينية لدييا فيـ مشترؾ حكؿ ممارسة مفيـك التخطيط اإلستراتيجي بغض النظر  .11

.  عف إسـ الجامعة، الجنس كالمؤىؿ العممي
. ضعؼ مشاركة كافة األطراؼ داخؿ الجامعات الفمسطينية بعممية التخطيط اإلستراتيجي .12
إدراؾ الذككر العامميف في الجامعات الفمسطينية ألىمية التخطيط اإلستراتيجي أكثر مف اإلناث  .13

. الجامعات الفمسطينية تتبايف فيما بينيا مف ممارسة خطكات التخطيط اإلستراتيجي. 14
الجامعات الفمسطينية لدييا نقص في الككادر البشرية العاممة في ميمة التخطيط اإلستراتيجي  .14
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.  العاممكف في ميمة التخطيط اإلستراتيجي يمتازكف بكفاءة عالية .15
. قمة اإلمكانيات المالية المتكفرة لدعـ الخطط اإلستراتيجية .16
ضعؼ إستعانة الجامعات الفمسطينية بذكم الكفاءات كالخبرات المتخصصة في التخطيط  .17

. اإلستراتيجي سكاء مف داخؿ الجامعة أك خارجيا
 

:  التوصيات4.5
 

:  كبناء عمى نتائج االدراسة قدـ الباحث التكصيات التالية 
 
العمؿ عمى إشراؾ جميع العامميف في الجامعات الفمسطينية كؿ في مكقعو في عممية التخطيط  .1

. اإلستراتيجي
.  العمؿ عمى تدريب العامميف في الجامعات الفمسطينية عمى خطكات التخطيط اإلستراتيجي .2
الككادرالبشرية العاممة في ميمة التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية  العمؿ عمى زيادة .3

. مع تكفير اإلمكانيات كالمصادر لذلؾ
. تشجيع مشاركة الفرد في عممية التخطيط اإلستراتيجي مف خالؿ تكفير المحفزات الالزمة لذلؾ .4
عمى الجامعات الفمسطينية العمؿ عمى اإلستعانة أكثر بذكم الكفاءات كالخبرات المتخصصة في  .5

. مجاؿ التخطيط اإلستراتيجي مف داخؿ الجامعة كخارجيا
. العمؿ عمى تكفير المصادر المالية الالزمة لعممية التخطيط اإلستراتيجي .6
  .مكضكع التخطيط اإلستراتيجي عقد المزيد مف الدكرات ككرشات العمؿ كالندكات حكؿ .7
 .بصكرة أكثر فاعمية في عممية التخطيط اإلستراتيجي العمؿ عمى إشراؾ اإلناث .8
. التركيزعمى إجراء المزيد مف التحميؿ البيئي لمؤسسات التعميـ الجامعي الفمسطيني .9

 .أف يتـ تبني إستراتيجية مكحدة لمجامعات الفمسطينية .10

 
:   المقترحات5.5
إجراء المزيد مف الدراسات المتعمقة بمكضكع التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية   .1
 .إنشاء جياز أك ىيئة لمتخطيط اإلستراتيجي لمتعميـ الجامعي الفمسطيني .2
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االستبانة  : 1.3ممحؽ 
 

 
 

 

 

حضرات السادة اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية المحترميف 
 

تحية كاحتراـ كبعد، 
 

ما مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف :- " يقـك الباحث بإعداد دراسة بعنكاف
" .  اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط فيياركجية نظ

بناء مؤسسات / كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة 
كعميو فقد طكر الباحث إستبانة كأحد أدكات جمع المعمكمات ليذه الدراسة " أبك ديس"في جامعة القدس 

ك تشكمت مف جزأيف يمثؿ األكؿ معمكمات شخصية في حيف أف الجزء الثاني يحتكم عمى أسئمة عف 
الفمسطينية  التخطيط اإلسترايجي تتعمؽ بمكضكع الدراسة كمجاالتيا لتقييـ مدل جاىزية الجامعات

.  اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط فييارلمتخطيط األستراتيجي مف كجية نظ
كبصفتؾ احد أفراد العينة أرجك اإلجابة عمى فقرات ىذه االستبانة ،                                                                                                                                                                                                                                                     

 التي ستدلي بيا ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط كستحاط بالسرية تكنذكر أف ىذه المعمكما
.                                                         التامة 

شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ 
أسامة دعيبس : الباحث 
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معمكمات شخصية :-  القسـ األكؿ
: في المربع مقابؿ اإلجابة التي تراىا مناسبة (x)الرجاء كضع إشارة  

 إسـ الجامعة  .1

   جامعة الخميؿ□ الجامعة العربية األمريكية  □ جامعة بيرزيت   □ جامعة النجاح الكطنية        □

  جامعة القدس□   جامعة بيت لحـ□ جامعة البكليتكنيؾ □      

 الجنس.2

 انثى □ ذكر          □     
 (الرتبة األكاديمية)الدرجة . 3

  استاذ دكتكر             □ استاذ مشارؾ        □ استاذ مساعد    □   مدرس   □     

 ................الخبرة بالسنكات في الجامعة . 4

 :- المؤىؿ العممي . 5

  دكتكراه□ ماجستير       □    دبمـك دراسات عميا □ بكالكريكس          □

 المسمى الكظيفي .6

  مدير دائرة  □   نائب الرئيس □ عميد    □ مدرس إدارة كتخطيط    □     
مدير مركز عممي  □     رئيس قسـ□     

القسـ الثاني 
:  ىؿ تكجد دائرة تخطيط في الجامعة . 7

ال            □نعـ            □
ىؿ تعمـ بكجكد خطة إستراتيجية لمجامعة ؟ . 8

  ال                  □  نعـ             □    
ىؿ تعمـ بكجكد خطة إستراتيجية في الكمية التي تعمؿ بيا ؟ . 9
 ال                           □  نعـ               □    
ىؿ تعمـ بكجكد خطة إستراتيجية في الدائرة التي تعمؿ بيا ؟  . 10
 ال                            □نعـ               □     
ىؿ أنت عمى إطالع عمى تفصيالت الخطة اإلستراتيجية في الجامعة ؟  .11
 ال                            □نعـ              □   
:  كفقا لمعرفتؾ ىؿ يتـ التخطيط اإلستراتيجي في جامعتؾ مف خالؿ  . 12
 قسـ □       ىيئة □    دائرة  □      لجنة  □   مستشار  □   
     حسب معرفتؾ ىؿ يتناسب عدد المكظفيف مع ميمة التخطيط اإلستراتيجي؟ . 13
 ال أعرؼ  □  ال            □          نعـ      □    
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ما تقييمؾ لكفاءة العامميف في كظيفة التخطيط اإلستراتيجي ؟  . 14
  جدا  ضعيفة□ ضعيفة  □  متكسطة □    جيد□    جيدة جدا□ ممتازة        □
مامدل اإلستعانة بخبرات المتخصصيف لدل القياـ بكضع الخطط اإلستراتيجية المختمفة ؟ . 15
 غير مكجكدة □   متكسطة□   قميمة جدا □    قميمة□    كبيرة□   كبيرة جدا □  

ىؿ يقـك القائمكف عمى التخطيط  اإلستراتيجي بالتشاكر مع المكظفيف في المستكيات اإلدارية  . 16
المختمفة لدل صياغة الخطةاإلستراتيجية ؟ 

 ال أعمـ □ قمما           □ ال        □ نعـ             □  
ىؿ عرضت عميكـ خطط قبؿ إقرارىا إلبداء الرأم ؟ . 17
 قمما □ ال        □ نعـ              □  

عند كضع الخطط اإلستراتيجية ىؿ تأخذ المتطمبات كاإلمكانيات في عيف اإلعتبار ؟  . 18
 ال □  نادرا    □ قميال   □ غالبا   □ دائما   □  

بماذا تصؼ الخطط التطكيرية في الجامعة ؟ . 19
 غير كاقعية جدا □ غير كاقعية □ ال أدرم □ كاقعية □  كاقعية جدا    □
ما مدل تحقيؽ الخطط التطكيرية في الجامعة أىدافيا ؟ . 20
  ضعيفة جدا  □ ضعيفة  □متكسطة   □ كبيرة   □ كبيرة جدا   □  

ما تكقيت عممية رسـ الخطط ؟ . 21
  أحيانا □  ال    □ نعـ     □:               دكرية    . 1
  أحيانا □  ال    □ نعـ     □:        حسب الطكارمء  . 2
  أحياف □  ال    □ نعـ     □:  حسب المزاج اإلدارم  . 3

: إف كجدت الخطةاإلستراتيجية فبماذا تصفيا مف حيث . 22
ضعيفةجدا  ضعيفة  متكسطة  جيدة   جيدة جدا  المحتكيات  1

ضعيفةجدا  ضعيفة  متكسطة  جيدة  جيدة جدا  األىداؼ  2

خطكات  3
التصميـ 

ضعيفةجدا  ضعيفة  متكسطة  جيدة  جيدة جدا  

النشاطات  4
كالمتطمبات 

ضعيفةجدا  ضعيفة  متكسطة  جيدة  جيدة جدا  

ضعيفةجدا  ضعيفة  متكسطة  جيدة  جيدة جدا  الثقة بيا  5
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في حاؿ كجكد الخطة اإلستراتيجية ىؿ يتـ متابعتيا أثناء كبعد التنفيذ ؟  . 23
  قمما  □ أحيانا     □ ال    □  نعـ      □      

 يتـ القياـ بتأميف متطمبات تنفيذ الخطةاإلستراتيجية لمقائميف عمى ذلؾ بسيكلة ؟ .  24
 غير مكافؽ جد □ غير مكافؽ   □  محايد  □ مكافؽ   □  مكافؽ جدا           □

يتـ تكميؼ الشخص المناسب بتنفيذ الخطةاإلستراتيجية أك جزء منيا ؟   . 25
 غير مكافؽ جدا □ غير مكافؽ   □  محايد  □ مكافؽ   □  مكافؽ جدا           □
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مدل ممارسة الجامعة لمفيـك التخطيط اإلستراتيجي :المجاؿ األكؿ 
. في المكاف الذم تركنو مناسبا (x)الرجاء كضع إشارة 

 
 

أىمية التخطيط اإلستراتيجي : المجاؿ الثاني
 

مكافؽ الفقرات الرقـ 
بشدة 

غير محايد مكافؽ 
مكافؽ 

غير 
مكافؽ 
بشدة 

     لدل الجامعة رؤية كاضحة  1
     رؤية الجامعة مرتبطة بنشاطاتيا  2
ينطمؽ التخطيط اإلستراتيجي في الجامعة  3

مف رسالة كاضحة ك محددة 
     

يتـ صياغة نشاطات الجامعة إنطالقا مف  4
رسالتيا 

     

تقـك الجامعة باعداد خطة مكتكبة طكيمة  5
االجؿ تغطي فترة زمنية مستقبمية 

     

الخطة اإلستراتيجية تتضمف أىداؼ  6
كاضحة محددة كمكتكبة 

     

     الخطة اإلستراتيجية التي يتـ كضعيا شاممة   7
     تقـك الجامعة بدراسة كتحميؿ البيئة الداخمية  8
تقـك الجامعة بدراسة كتحميؿ بيئتيا  9

الخارجية 
     

     يتـ الطمب منكـ كضع أىداؼ كظيفية  10
يتـ الطمب منكـ كضع خطة لتحقيؽ ىذه  11

األىداؼ 
     

يتـ إعادة النظر في الخطط اإلستراتيجية  12
مف خالؿ التطكرات المحيطة 

     

يحتؿ الجزء التطكيرم في الخطة  13
اإلستراتيجية لمجامعة المساحة التي 

يستحقيا  

     

تيتـ الجامعة باألكلكيات في خطتيا  14
اإلستراتيجية 

     



 

 107 

 

 
 
 

مكافؽ الفقرة الرقـ 
بشدة 

غير محايد مكافؽ 
مكافؽ 

غير 
مكافؽ 
بشدة 

     يسيـ في تطكر الجامعة  1
     يكجو عمى اتخاذ القرارات  2
يمكف مف االستفادة مف الفرص  3

الخارجية المتاحة 
     

يساعد في تكفير االحتياجات البشرية  4
في الكقت المناسب 

     

يسيـ في تحسيف اداء االقساـ  5
المختمفة في الجامعة 

     

يسيـ في تطكر اداء االفراد العامميف  6
في الجامعة 

     

     يساعد في تغيير الخطط الدراسية   7
     يساعد في مكاجية األزمات المحتممة   8
يساعد في تمبية إحتياجات سكؽ  9

العمؿ  
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خطكات التخطيط االستراتيجي :- المجاؿ الثالث
 

إنتيى 

مكافؽ الفقرة الرقـ 
بشدة 

غير محايد مكافؽ 
مكافؽ 

غير 
مكافؽ 
بشدة 

يكجد قناعة متأصمة لدل اإلدارة العميا  1
بالتخطيط االستراتيجي 

     

يمتمؾ القائميف عمى التخطيط في الجامعة  2
الميارات الالزمة 

     

كجكد أنظمة إدارية داعمة لعممية التخطيط  3
اإلستراتيجي 

     

تكفر الجامعةاإلمكانيات المادية  الالزمة  4
لعممية التخطيط اإلستراتيجي 

     

يتـ تحميؿ البيئة الخارجية لمجامعة لتحديد  5
الفرص المستقبمية التي قد تتكفر ليا 

     

يتـ تحميؿ البيئة الخارجية لمجامعة لتحديد  6
. المخاطر التي قد تتعرض ليا

     

يتـ تحميؿ البيئة الداخمية لمجامعة لمعرفة نقاط  7
القكة فييا 

     

يتـ تحميؿ البيئة الداخمية لمجامعة لمعرفة نقاط  8
الضعؼ فييا 

     

يتـ صياغة أىداؼ إستراتيجية بناءا عمى  9
 الداخمي كالخارجي مالتحميؿ البيئ

     

يتـ إختيار استراتيجيات معينة مف البدائؿ  10
. اإلستراتيجية التي طكرت لتحقيؽ اليدؼ

     

يتـ تحديد األىداؼ السنكية لمجامعة تبعا  11
. لإلستراتيجية المختارة

     

يتـ تحديد خطط األقساـ المختمفة تبعا  12
. لإلستراتيجية المختارة

     

يتـ صياغة السياسات العممية لدعـ  13
. اإلستراتيجية

     

يتـ تخصيص الميزانيات السنكية تبعا  14
. لإلستراتيجية المختارة
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أسماء المحكميف  : 2.3ممحؽ 
 

 

الجامعة إسـ المحكـ الرقـ 
جامعة القدس الدكتكر زياد قناـ   1
 جامعة القدسالدكتكر عبد الكىاب الصباغ  2
جامعة النجاح الكطنية الدكتكر مجيد منصكر  3
 جامعة النجاح الكطنيةالدكتكر عبد الفتاح أبك شممة  4
 جامعة البكليتكنيؾالدكتكر سمير خضر  5
 جامعة البكليتكنيؾالدكتكر سييؿ سمطاف  6
الجامعة العربية األمريكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الدكتكر زكي صالح  7
                                                                       الجامعة العربية األمريكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الدكتكر إلياس ضبيط  8
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 كتاب تسييؿ الميمة : 3.3ممحؽ 
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