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 هيئة التدريس أعضاء وجهة نظرفي الجامعات الحكومية في بغداد من ستراتيجي قات تطبيق التخطيط االومع

  

 إعداد

 هعالء خالد عود

 إشراف

 هدرادك محمود محمد د. أمجد
 

 الملخص

بغداد  محافظة معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في تحديدإلى هدفت هذه الدراسة 
، األكاديمية، والرتبة هات النظر باختالف)الجنس، والتخصصهيئة التدريس، واختالف وج أعضاءمن وجهة نظر 

معوقات  ي، وتم تطوير استبانة لقياسوسنوات الخبرة(، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المسح
لمعوقات البشرية، اة وموزعة على أربعة مجاالت هي: )( فقر 31تطبيق التخطيط االستراتيجي مكونة من )

( عضو هيئة 336) قوامها طبقت على عينةو ، والمادية(، وتم التحقق من صدقها وثباتها اإلداريةوالتنظيمية، و 
 معوقاتعن  التدريس هيئة أعضاء الستجابة الحسابية المتوسطات ما يأتي: أن إلىلدراسة تدريس، وتوصلت ا

 ما تراوحت أعضاء هيئة التدريس نظر وجهة من بغداد في الحكومية الجامعات في االستراتيجي التخطيط تطبيق
 ويعكس( 3.82) ككل لالستبانة الحسابي المتوسط للمجاالت وبلغ مرتفعة إعاقة وبدرجة( 3.63-4.13) بين
ثم  التنظيمية، ثم المعوقات المادية، المعوقات: اآلتي النحو على المجاالت ترتيب وجاء مرتفعة، إعاقة درجة

لىو  ،البشرية وأخيرًا المعوقات ،اإلدارية المعوقات داللة  ىوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو عدم  ا 
معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة  يف (α ≤ 0.05)  إحصائية
، والكليات، وسنوات الخبرة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية جنسال ات، تبعا لمتغير هيئة التدريس أعضاءنظر 

 مساعد. أستاذ، لصالح فئة األكاديميةتعزى لمتغير الرتبة 

 هيئة التدريس أعضاءالجامعات الحكومية، بغداد،  ،ستراتيجيالتخطيط االالكلمات المفتاحية:  
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Abstract 

This study aimed at identifying the obstacles of applying strategic planning at 

public universities in Baghdad from faculty staff  members point of view. To 

achieve the objectives of the study, the descriptive – survey methodology was 

used. 

A questionnaire was developed to collect data . It consisted of (31) items, 

distributed on four domains (human, organizational, administrative, and material 

obstacles) . Validity and reliability of the questionnaire were assured. The sample 

of the study consisted of (336) faculty staff members. The findings of The study 

were as the following : 

- The mean of the subjects sample responses about the obstacles of applying 

strategic planning at public universities in Baghdad from faculty staff members 

point of view ranged from (4.13 - 3.63) for all domains. The mean was (3.82) for 

the questionnaire as a whole, which reflects a high degree of obstruction. The 

domains of the tool were arranged, from high to low, as the following : material, 

organizational, administrative, and human obstacles. 

- There were no significant differences at (α ≥0.05) in the obstacles of applying 

strategic planning at public universities in Baghdad Governorate attributed to sex, 

colleges, and years of experience variables. But, there were significant differences 

attributed to the academic rank variable, in favor of assistant professor category. 

Key words: Strategic Planning, Public Universities at Baghdad, faculty 

staff members. 
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 الفصل األول 

 خلفية الدراسة وأهميتها

 : مقدمة

يشكل التعليم عنصرًا أساسيا في منظومة المجتمع وتظهر أهميته بكونه أهم الوسائل للحاق      

بركب اإلنسانية والوقوف في مكان بارز ومشرف بين األمم، واحتلت الجامعات أهمية كبيرة في 

لما لها الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، وخاصة في العقود األخيرة من القرن العشرين 

ر والتنمية كمؤسسات من دور كبير في مجتمعاتها بوصفها رائدة لقطاعات المجتمع في التطوي

 علمية وبحثية.

، مستوى التحديات العلمية المعاصرة إلىإذا ارتقت  بدورها إالفالجامعة لن تتمكن من القيام         

لىو  شتى المستويات من أجل صنع التقدم والرخاء ورفع مستوى الحياة وازدهارها وارتقائها، فمن  ا 

ن الجامعات مرت بمراحل ازدهار أ يتضحخالل استقراء تاريخ التعليم العالي ومراحل تطوره، 

وركود، وارتبط هذا التحول ما بين االزدهار والركود وبالعكس، بمدى استجابة الجامعة الحتياجات 

واألسدي،  )العبادي والطائيقدراتها على التكيف المستمر مع التغير االجتماعي مالمجتمع وب

2119) . 

إيجاد  في ته وتكمن أهمي تحدد مستواها،يالمجتمع وبه  منه تفرز قادةالتعليم الجامعي و      

تزويد و ، لتأقلم عليهاقدرات التحليلية لمواجهة التعقيد في الحياة االجتماعية وامالملكات االبتكارية وال

 فضاًل عنج بالنظرة الواقعية ودقة التقدير في االنجاز واعتناق الموضوعية والمنهج العلمي، المتخر 

مكانه الصحيح  إلىفي غاية األهمية لنقل أي مجتمع  هيكل هذه الخصائص  .تنمية الدافعية لديه
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 المواردمن جانب آخر باستثمار وحفظ كيانه االقتصادي والسياسي من جانب، والقضاء على الفقر 

الطبيعية والبشرية والفكرية استثمارًا كاماًل، وقد أصبح من المبادئ المسلم بها أن تحقيق االنتعاش 

والرقي االقتصادي ألي دولة من الدول يرتبط بمدى تقدم التعليم العالي بها، وهذا ال يأتي إال باألخذ 

 (.2117ط االستراتيجي )عبد الجليل، بمنهج التخطيط العلمي بما في ذلك التخطي

لقد شهد العراق القديم أول نظام للتعليم في العالم، منذ أن شيدت على أرضه أول مدرسة       

منظمة ذات مناهج وبرامج واضحة وكوادر تعليمية متخصصة، وذلك في عهد حمورابي ما بين 

أوائل  إلىق.م(، كما تمتد جذور النظام التعليمي الحالي في تاريخ العراق الحديث  1751-1792)

ن التعليم كأي  مظهر من مظاهر الحياة في المجتمع ما هو إال انعكاس أرن الماضي، والحقيقة الق

ن تطوير التعليم الجامعي أصبح أ إلى، وتجدر اإلشارة ا المجتمع والقوى التي تتحكم فيهلظروف هذ

قبلية من ضرورة إعادة ضرورة ملحة خاصة في ظل ما فرضه الواقع المعاصر والتوقعات المست

 . (2119، وآخرون)العبادي كثير من الجوانب المتعلقة بالتعليم، لنظر في ا

عرف اإلنسان التخطيط منذ فجر تاريخ اإلنسانية من خالل سعيه لتأمين حاجاته األساسية و        

في الغذاء والكساء والمأوى معتمدًا في ذلك على جهده الشخصي وتفكيره المتواضع، وبمرور الزمن 

لتطوير وسائل تأمين حاجاته وتحسين نوعيتها ومثلت هذه  الكفيلة اتخاذ التدابير حاول اإلنسان

 (.2111التدابير بدايات متواضعة لعملية التخطيط التي تطورت عبر العصور )الكلوفلن، 

َوَقاَل  ﴿فقال تعالى:  التخطيط إلىإشارة واضحة  يوسفن الكريم في سورة آوتضمن القر    

اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى سَبَْع َبَقَراٍت ِسَمانٍ َيْأُكُلُهنَّ سَبٌْع ِعجَاٌف َوسَبَْع 

سُنبالٍَت خُْضٍر َوُأخََر َياِبسَاٍت َياَأيَُّها اْلَمأُل َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَيايَ 

 َقاُلوْا َأْضَغاُث َأحالٍَم َوَما َنحْنُ  * ِإن ُكنُتْم ِللرُّْؤَيا َتْعبُُرون

َوَقاَل الَِّذي َنجَا ِمْنُهَما َوادََّكَر *  ِبَتْأِويِل األَحالَِم ِبَعاِلِمين
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ُيوسُُف َأيَُّها *  َبْعَد ُأمٍَّة َأَنْا ُأَنبُِّئكُم ِبَتْأِويِلِه َفَأْرِسُلون

الصِّدِّيُق َأْفِتَنا ِفي سَبِْع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيْأُكُلُهنَّ سَبٌْع ِعجَاٌف 

الٍَت خُْضٍر َوُأخََر َياِبسَاٍت لََّعلِّي َأْرجُِع ِإَلى النَّاسِ َوسَبِْع سُنبُ 

َقاَل َتْزَرُعوَن سَبَْع ِسِنيَن َدَأًبا َفَما حََصدتُّْم *  َلَعلَُّهْم َيْعَلُمون

فسر  ، فقد(47-43االية ) ﴾  َقِليالً مِّمَّا َتْأُكُلونَفَذُروُه ِفي سُنبُِلِه ِإلَّ 

عزيز مصر بمشيئة اهلل بأن البالد سوف تمر بسنوات قحط وجفاف  م رؤياالنبي يوسف عليه السال

واختيار الوسيلة  ،ينعدم فيها االنتاج وحدد الهدف باالحتياط لهذه السنوات وضمان مئونة الناس

التي ستحقق هذا الهدف، وهي بناء مستودعات ضخمة لخزن االحتياطي من الحنطة، وتحديد 

 د الهدف واختار وسيلة تحقيقهستنتج من ذلك أنه حدنوات القحط، ويك وادخار الفائض لساالستهال

 هي الخطة، فهي مجموعة أهداف ووسائل تحقيقها .

من خالل مقال لالقتصادي النمساوي  1911وكان أول ظهور لمصطلح التخطيط في عام 

السوفيتي بمبدأ التخطيط  االتحاد)كريستيان شويندر(، وقد شاع استخدام هذا المصطلح بعد أن أخذ 

وعلى الرغم من البداية الحديثة نسبيًا للتخطيط كعلم، إال ان الممارسة  .1928الشامل في عام 

الفعلية له قديمة قدم الحياة اإلنسانية، ألن عملية اتخاذ اإلجراءات في الحاضر لجني الثمار في 

ف العصور ومع نشأة اإلنسان على مختل إلىالمستقبل هي من الممارسات التي تمتد عبر التاريخ 

 ( .2116 هذا الكوكب )الكرخي،

 ،وكثرة عوامله المؤثرة واهم صفاته هي التغير المستمر ،في ظل عالم يتصف بكثرة تعقيداتهف       

أسلوبًا في التفكير والمفاضلة بين أساليب  وصفه، بنظمةطيط االستراتيجي مهمًا ألي مالتخ عدي

المرغوب تحقيقها،  األهدافة المتاحة أمام المؤسسة وطبيع األبدال أفضلالختيار  ،هوطرقالعمل 

التعقيدات وعملية تحقق األخذ بعين االعتبار التخطيط االستراتيجي كمخرج من هذه عليها  يحتمو 
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التخطيط االستراتيجي  وأن ،المستقبليةتغيرات من المشكالت والم اً كثير من الفوائد وتجنبها  كثيراً  لها

المؤسسات  أماموهو السبيل العلمي  ،من أهم أولويات أي مؤسسة تعليمية تسعى للنجاح والتميز

 .(2115)العنزي،  التعليمية للحاق بركب المجتمعات المتقدمة

الحديثة تحديات متزايدة نتيجة لتالحق المتغيرات والتطورات التي شهدها القرن  اإلدارةتواجه و       

د منها مزيهذه المتغيرات والتطورات ليحدث ، وتوقع امتداد شرون خاصة في الحقبة األخيرة منهالع

قدرتها على تحقيق معلى مدى أو فشلها المنظمة ، ويتوقف نجاح نفي القرن الحادي والعشري

التغيرات رسالتها وغاياتها وأهدافها، وهذا يتطلب وضع استراتيجية معينة والسعي لتنفيذها في ظل 

المختلفة المحيطة بالمنظمة، والوسيلة الوحيدة أمام المنظمة لمتابعة تنفيذ استراتيجيتها أو تعديلها 

 ( .2115هي قيامها بعملية التخطيط االستراتيجي )السكارنة، 

فيه عامل التخطيط والتنفيذ  وابتكاري يدخل إبداعيسلوب تفكير أالتخطيط االستراتيجي  دويع      

، تحقيق أغراضهاة لمواردها وتنظم جهودها الرئيس نظمةوهو الطريقة التي تخصص بها الم، معاً 

، والهدف النهائي له هو المحاولة مستقبالً نظمة ب أن تكون عليه الميج ما إلىوهو صورة التوجه 

 .(2111 ،الجادة إلحداث حالة من التحكم في الظروف المحيطة لصالح متخذ القرار )مصلح

توسع استخدام التخطيط االستراتيجي على نظام واسع في المؤسسات على اختالف أنواعها و       

التجارب التطبيقية للتخطيط االستراتيجي  أثبتتإذ  ،وأنشطتها في الحقبة األخيرة من القرن العشرين

بأن المؤسسات التي تخطط استراتيجيًا تتفوق في أدائها الكلي على المؤسسات التي ال تخطط 

الفعالة في  اإلدارةيختلف عن غيره من أساليب  إداريلتخطيط االستراتيجي كأسلوب فا ،راتيجياً است

وأساليبه ونظرياته قد جرى تطويرها بمزيج من التجارب العلمية الميدانية  األساسيةكون مبادئه 

بفكر واألساليب كانت وليدة واقع علمي ميداني مدعوم  المبادئوهذه  ،والفكر المنهجي المتخصص
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يجاد  ،تطوير أداء المؤسسات على المدى البعيد لضمان بقائها إلىأكاديمي نابع من الحاجة  وا 

 .(2112،احة بصورة فعالة )القرنيالمت اإلمكاناتأجواء حيوية تستفيد من 

نه أكما  ،ويعد التخطيط االستراتيجي نوعًا من أنواع التخطيط الذي يعزز نجاح المؤسسة       

طة طريق تمكن تعد بمثابة خار  استراتيجيةبناء  إلىويهدف  ،مستقبلية موجهة وطويلة المدىعملية 

لك من خالل وضع رؤية ورسالة وذ، مستقبل وتحقيق نتائجها المرجوةال إلىالمؤسسة من العبور 

     .(Achampong, 2010واتخاذ قرارات فعالة لتحقيق أهدافها ) ،محددتين

تبني نوع من التخطيط المنظم إال  إلىبعض مؤسسات التعليم العالي ال تدرك حاجتها  نأكما      

وفي هذه الحالة تجد نفسها في وضع يتطلب اتخاذ قرارات كثيرة  ،عندما تظهر المشكالت وتتفاقم

فمثل  ،في وقت قصير حول أمور تتضمن شبكة عريضة من األفراد والعالقات والعناصر المتداخلة

االخر فتطبق التخطيط اقتناعًا  أما بعضها ،سات ال تنفذ التخطيط إال كرد فعل لألزماتتلك المؤس

أو  تقبلها حتى ولو لم تكن هناك مشكالتمنها بأهميته وفوائده للمؤسسة في حاضرها ومس

 .(1996 ،)الشربينيأزمات

في  مؤسسات التعليم العالي ادةكبير من قبل قظي التخطيط االستراتيجي باهتمام قد حل

ومواجهة الصعوبات  ،العراق لما له من أهمية كبيرة في نجاح عمل تلك المؤسسات وزيادة فاعليتها

من تدمير للبنى التحتية  ،الحروب المتوالية وما خلفتهوالتحديات االستثنائية التي يعانيها العراق 

والذي تسبب بصعوبات  ،وشلل لمفاصل الدولة وتدمير لمعظم مؤسسات القطاع العام والخاص

والثقافية (  ،واالجتماعية ،واالقتصادية والسياسية، ،وتحديات كبيرة وعلى مختلف األصعدة )األمنية

بمؤسسات التعليم العالي  ااألمر الذي حذ ،مما أثر وبشكل كبير على العملية التعليمية ومخرجاتها
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ومن أجل تحقيق غايتها  ،تحدياتباعتماد التخطيط االستراتيجي كمخرج لها في مواجهة تلك ال

 . المنشودة وزيادة فاعليتها وتحقيق الميزة التنافسية

 خطيط االستراتيجي في العراق هيومن أولى مؤسسات التعليم العالي التي اهتمت بالت

ولم تقتصرا على اعتماد  ،المستنصريةو بغداد  تاجامع الجامعات الحكومية في بغداد وتحديداً 

وتحقق الميزة التنافسية وفق  وزيادة فاعليتها أهدافهاتهدف لتحقيق  االستراتيجي كعمليةلتخطيط ا

استحداث دراسة  إلىتعدى ذلك بل  ،ومواجهة المتغيرات المستقبلية، متطلبات التعليم الحديثة

( والتي 2112للتخطيط االستراتيجي ألول مرة في العراق وعلى مستوى الدبلوم العالي عام )

 ،واالقتصاد اإلدارةكلية  –ها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في جامعة بغداد استحدثت

المتخصصة  اإلدارية( بغية تعزيز قطاعات العمل بالكوادر 2114وفي الجامعة المستنصرية عام )

عداد الدراسات المستقبلية للخطط والبرامج للمؤسسات الحكومية  ،االستراتيجيفي مجال التخطيط  وا 

للحاجة الماسة لهذا  ،والتي من شأنها تحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة وزيادة فاعليتها

 ،ولم تتوقف تلك التجربة على حدود الدراسة فقط ،االختصاص في مختلف مفاصل الدولة

للعمل في دوائر التخطيط ورسم السياسات العامة  ينخرطون جينمتخر فمخرجات تلك الدراسة من ال

في الوزارات والدوائر المعنية بالتخطيط واتخاذ القرارات وبتنسيق ومتابعة من قبل وزارة التعليم العالي 

 . واألمانة العام لمجلس الوزراء

 : مشكلة الدراسة

كونه  عملية التخطيط االستراتيجي دور كبير في عمالهابأللقيام  الجامعاتيقع على عاتق       

الحديثة  اإلدارة عملياتمن أهم  بوصفهعملية شاملة تقوم على استشراف المستقبل واإلعداد له، 

يتيح  إذالمكانة التي تفي بتحقيق جودة التعليم،  إلىالتي تساعد المؤسسة التعليمية الوصول 
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التخطيط االستراتيجي الفرصة لتقييم الفترة السابقة من خالل المسح البيئي والوقوف على مواطن 

القوة والضعف في النظام التعليمي والعمل على استثمار نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، إال أنه 

وعلى مختلف األصعدة بات التخطيط  التي يمر بها العراق االستثنائيةفي ظل الظروف 

ستراتيجي في أحسن أحواله تحديًا ويواجه العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافه اال

الجامعات في  معوقات التخطيط االستراتيجي إلىولذلك يرى الباحث ضرورة التعرف  ،المنشودة

 واعتمادهنحو التخطيط االستراتيجي لتوجهها  ،الجامعات الحكومية في بغداد اختيرتوقد  ،العراقية

 .ومواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهها ،لتحقيق غاياتها وأهدافها التعليمية

 تستخدم التخطيط االستراتيجيالتي  ؤسساتن نسبة الفشل في المأ إلى الدراساتبعض  تشيرو 

 & Thankurn) ذكرت دراسة ثانكورن وكاليجون، كما هتقل كثيرًا عن تلك التي ال تستخدم

Caligon, 1992 دريس، اليهإ( المشار بأن المنظمات التي تستخدم  (2117)في حمدان وا 

 .التخطيط االستراتيجي أكثر نجاحًا وفاعلية من تلك التي ال تستخدمه 

لدبلوم ل األولىالدفعة  خريجيحد أ الباحث كون هذه لمشكلة البحث االختيار أسبابومن 

وعمل في العديد من  ،2013 عامجامعة بغداد  دراسة التخطيط االستراتيجي فيفي  العالي

المعوقات التي واجهت تطبيق  وجود بعض الحظو  ،المؤسسات الحكومية المعنية بالتخطيط والتعليم

 .لهامستوى التحديات الخارجية  م علىأ نظمةالتخطيط االستراتيجي سواء على المستوى الداخلي للم

لية تطبيق التخطيط االستراتيجي في ععلى فا د من الدراسات السابقةكدت العديأوقد 

وتناولت أيضًا المعوقات التي تواجه بعض الجامعات لدى تطبيقها للتخطيط  ،الجامعات

( ودراسة سعيد 2112( ودراسة الكلثم وبدارنة )2117فقد أوصت دراسة اللوح ) ،االستراتيجي

سماعيل )  . (2117( ودراسة ابريعم وزروالي )2113وا 
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معوقات تطبيق التخطيط ما  : تتمثل باإلجابة عن السؤال الرئيسالدراسة  مشكلةا فإن ولذ      

 ؟ االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد

 :وأسئلتها  الدراسة أهداف

الجامعات معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في  معرفة إلىهذه الدراسة هدفت       

 .يناآلتي من خالل اإلجابة عن السؤالين الحكومية في بغداد

من  الجامعات الحكومية في بغدادفي : ما معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي  السؤال األول

 ؟ هيئة التدريس  أعضاءوجهة نظر 

هيئة  أعضاء: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات السؤال الثاني

في معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي  في( α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) التدريس

، وعدد األكاديميةوالرتبة  ،والتخصص ،الجنسمتغيرات لتعزى  الجامعات الحكومية في بغداد

 ؟  سنوات الخبرة

 أهمية الدراسة :

 :االتية األمور في لدراسة ل العملية هميةاألتكمن أواًل: 

هم الصعوبات والعراقيل التي تحد من فاعلية ألفت أنظار قادة التعليم العالي في العراق إلى  -1

 تطبيق التخطيط االستراتيجي بهدف العمل على معالجتها .

قات تطبيق و مع إلىمن الدراسة في التعرف  الجامعات الحكومية في بغداداستفادة   -2

  .التخطيط االستراتيجي
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قات تطبيق التخطيط االستراتيجي و وضع حلول لمعالجة بعض مع راسة فيالدهذه  همقد تس -3

 .ةالعراقي الجامعاتفي 

 تي :ثانيًا: األهمية العلمية وتكمن في اآل

في قات التخطيط االستراتيجي و مع تناولت عدم وجود دراسة سابقة )على حد علم الباحث( -1

 .العراقية الجامعات

 . وتميزها مؤسسة تعليميةأي تيجي الذي يعد مهمًا لتطور التخطيط االسترا إلىالتعرف   -2

األدب النظري والدراسات األخرى حول موضوع  إلىما يمكن أن تضيفه هذه الدراسة  -3

  .التخطيط االستراتيجي بشكل عام

 :  مصطلحات الدراسة

 اشتملت هذه الدراسة على عدد من المصطلحات التي تم تعريفها وكاالتي:

 االستراتيجية :  اإلدارة

ذات الصلة  اإلداريةمجموعة القرارات والممارسات  نهاأ( ب2113عرفها مساعدة ) 

يجادبتحديد التوجه االستراتيجي للمنظمة، و   .طريقة مميزةميزة مستدامة تمكنها من تحقيق أهدافها ب ا 

  التخطيط االستراتيجي :

( التخطيط االستراتيجي بأنه : تخطيط بعيد المدى يأخذ بنظر 2115) السكارنةعرف 

 .شرائح المستهدفة واسلوب المنافسةاالعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ويحدد القطاعات وال
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 التخطيط االستراتيجي:تطبيق معوقات 

 المالية لمعوقاتا جميع ( معوقات التخطيط االستراتيجي بأنها:2117عرف الشاعر) 

 برامجها أهداف تحقيق المؤسسة التعليمية عن ُتعوق التي واالجتماعية والشخصية والفنية اإلداريةو 

 .وتطويرها والتعلم عملية التعليم تحسين في تساعد التي اإلدارية

والتنظيمية  اإلداريةعرف إجرائيا بأنها: مجموعة الصعوبات والتحديات المادية والبشرية و تو 

الدرجة التي يحصل عليها ب قاسوتبالجامعات العراقية، التخطيط االستراتيجي  تطبيق التي تعيق

 .أداة الدراسة عن فقراتأفراد عينة الدراسة في استجاباتهم 

 الجامعة : 

هي مؤسسة تعليمية يلتحق بها الطالب بعد إكمال دراستهم الثانوية، وهي أعلى مؤسسة 

 ( .2119، وآخرونوفة في التعليم العالي )العبادي معر 

 هيئة التدريس : أعضاء

ومتابعة تطوير وتنفيذ خطط البرامج  إلشراف على سير العملية التعليميةهم المكلفون با 

، ويحملون في أقسام وكليات الجامعة على مختلف اختصاصاتهم  في مجاالت الخدمات التعليمية

   . مساعد، ومدرس، ومدرس مساعد( أستاذ، و أستاذت عليا، ومن هم برتبة: ) شهادا

 حدود الدراسة : 

 تمثلت حدود الدراسة بما يأتي :

 بغداد .محافظة الجامعات الحكومية في هيئة التدريس في  أعضاء: الحد البشري
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الجامعات الحكومية في محافظة بغداد وهي )جامعة بغداد، والجامعة المستنصرية،  :الحد المكاني

 . وجامعة النهرين(

  .2017/2016 جامعيللعام ال ثانيالفصل الدراسي التم تطبيق هذه الدراسة خالل : الحد الزماني

 محددات الدراسة :

دقة مدى لجمع البيانات وثباتها , و  ةالمستخدم ةنتائج هذه الدراسة بدرجة صدق األدا تتحدد

يمكن تعميمها إال على , وأن نتائج الدراسة ال ضوعيتهمومو  ةإجابة أفراد العينة عن فقرات األدا

 المجتمع الذي سحبت منه العينة, والمجتمعات المماثلة.
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 الفصل الثاني

 ذات الصلة األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 ذات الصلة األدب النظري والدراسات السابقة

االستراتيجية والتخطيط  اإلدارةب المتعلق تضمن هذا الفصل عرضًا لألدب النظري         

العربية ضوع التخطيط االستراتيجي الدراسات السابقة ذات العالقة بمو  االستراتيجي، كما تناول

 لذلك : األحدث وفيما يأتي عرض إلىقدم واألجنبية مرتبة وفق التسلسل الزمني من األ

 أواًل: األدب النظري :

 االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي وعلى النحو االتي: اإلدارةكاًل من  األدب النظريتضمن       

 : واشتملت على ما يأتي االستراتيجية اإلدارة -1

 االستراتيجية :مفهوم 

تناول التخطيط االستراتيجي بمعزل عن فهم االستراتيجية وموقعه بالنسبة لها  ليس باإلمكان

كونه  ،لفهم الشكل الذي تطور فيه التخطيط االستراتيجي، األولىومتابعة تطورهما منذ العصور 

عنصر من عناصر أو مدخل من مداخل االستراتيجية الحديثة، والقالب الذي تبلورت فيه 

 ( .2117االستراتيجية بشكلها الصحيح )الزبيدي، 

قديم دخل ألول مرة كمصطلح عسكري يتناول فن القيادة ليركز على  االستراتيجيةومفهوم 

( Strategosاللغة اليونانية ) وأصلها في، قيق الهدف الذي يكفل تحقيق النصرتح إلىا يقود كل م

، ودخل هذا المفهوم في مجال إدارة االعمال في از الهدف العام الذي يتم اختيارهلتعبر عن انج
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أواخر ، واهتم بعد ذلك علم االقتصاد باالستراتيجية على المستوى الكلي منذ بداية القرن العشرين

 ( .2119القرن التاسع عشر عندما تبنت الحكومة اليابانية خططًا متوسطة األجل )معروف،

ومقارنة التكاليف والفوائد  بدالعلى األهداف المحددة ووضع األويطلق لفظ االستراتيجية 

فيذ المرتبطة بها وتقييمها ثم اختيار البديل االستراتيجي األفضل ووضعه في برنامج زمني قابل للتن

الخطط المحددة مسبقًا لتحقيق  تعكسو هي علم التخطيط بصفة عامة، و  ( .2115)السكارنة، 

، أو التي يمكن الحصول عليها ،هدف معين على المدى البعيد في ضوء اإلمكانيات المتاحة

في استخدام  التخطيط واإلجراءات توضع لتحقيق هدف معين على المدى البعيد اعتمادَا علىو 

 (.2116متوفرة في المدى القصير )مقصود، المصادر ال

 وهياإلحكامية( ان أفضل تسمية عربية لالستراتيجية هي ) إلى( 2117الزبيدي ) شاروأ 

رئيسية )الفن والعلم الذي يختص باستخدام المهارات والموارد المتاحة ألي مؤسسة لتحقيق أهدافها ال

}اَلر ِكَتاٌب : الىتعقوله  إلى، ومستندًا في هذه التسمية في أفضل الظروف المواتية(

، (1:اآلية هودسورة ) ُأحِْكَمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصَِّلْت ِمن لَُّدْن حَِكيٍم خَبِير{

حكامها يتطلب وضعها في وأومنطلقَا من أنها تعني التخطيط،  ن الخطة البد أن تكون محكمة وا 

 فضل السبل .قالب يوضح كيفية الوصول للهدف وبأ

تقوم و ، المستفيدينعلى تلبية متطلبات تركز ن االستراتيجية أ( 2115وذكر المصري )

على تحديد أسلوب المنافسة للمنظمة وتقليل التكاليف، وتحقيق التميز واإلبداع ، وبالتالي النجاح 

 في تحقيق أهدافها.

التفكير بوضوح والتصرف ( أن االستراتيجية تدور حول كيفية Lake, 2006ليك ) اوضحو 

 بشكل واع ومقصود، بحيث تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من الفرص الحالية والمستقبلية .
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 االستراتيجية : اإلدارةمفهوم 

دارة التوجه اإلداري الحديث في تطبيق المدخل االستراتيجي في إ إلىاالستراتيجية  اإلدارةتشير 

ية في صنع ، ومنهجاإلدارةسلوب في أطريقة في التفكير، و ، فهي المنظمة كنظام شامل ومتكامل

 تينتكاملة ذات العالقة بتحليل البيئ، فهي تمثل منظومة من العمليات المالقرارات االستراتيجية

ضوء تحليل أثر المتغيرات  الداخلية والخارجية وصياغة استراتيجية مناسبة وتطبيقها وتقييمها في

أعمالها  ق ميزة استراتيجية للمنظمة وتعظيم إنجازها في أنشطةوذلك بما يضمن تحقي ،المهمة

 ( .1998المختلفة )ياسين،

تطوير  إلىأنها: مجموعة القرارات والنشاطات المؤدية ب (Glueck,1980) كلوسك وعرفها

 & 1993Higginsفينسز )و  هيجنز رأىو  االستراتيجيات الالزمة لتحقيق أهداف المنظمة،

Vincz, )دارة عالقاتها تحديد االستراتيجية هي العملية الخاصة بإدارة المنظمة و  اإلدارةن أ غاياتها وا 

ا في بيئتها ، والمقومات األساسية التي تواجههالمؤثرة والمتأثرة بنشاط المنظمةالبيئية مع االطراف 

شكل أنها: العملية التي تتضمن تحديد ب( فعرفها Kotler,1997أما كوتلر )الداخلية والخارجية، 

العالقة بين المنظمة والبيئة التي تعمل فيها من خالل صياغة األهداف واالستراتيجيات الخاصة 

نها: بأ (Hill&Jones,2001ز )وجون هيلعرفها و  .بالنمو وتحديد األعمال الخاصة بالمنظمة

غ رؤية باختيار مجموعة االستراتيجيات التي تمكنهم من بلو من خاللها العملية التي يقوم المديرون 

( بأنها: العملية التي تتضمن تصميم القرارات ذات األثر طويل 2114وعرفها عوض )المنظمة، 

لعمالء والمساهمين زيادة قيمة المنظمة من وجهة نظر ا إلىالتي تهدف و  وتنفيذها وتقييمها األجل

 اإلدارية االستراتيجية هي اإلجراءات اإلدارة نأ إلى( 2118وذهب رشيد وجالب)والمجتمع ككل، 

يجادو  ،ذات الصلة بتحديد التوجه االستراتيجي للمنظمة ميزة مستدامة تمكنها من تحقيق أهدافها  ا 
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مجموعة القرارات  إلىاالستراتيجية تشير  اإلدارةن أ (2111واضاف سليم )، بطريقة مميزة

عبارة عن  بأنها( : 2112، وعرفها الطيطي )والتصرفات التي تحدد األداء طويل األجل للمنظمات

ريقة رادت صياغة حالة من التميز واالستجابة بطأأداة أساسية للمنظمات لكي تتعلم وتتطور إذا 

 . خذة في التسارع واالزديادفعالة للتغيرات العالمية اآل

االستراتيجية بأنها: مجموعة  اإلدارةومن خالل عرض التعريفات السابقة يمكن تعريف 

يجاد، و للمنظمةالتوجه االستراتيجي والقرارات ذات الصلة بتحديد  اإلداريةالممارسات  ميزة تنافسية  ا 

 ها من تحقيق أهدافها المرجوة .مستدامة تمكن

 :االستراتيجية اإلدارةأهداف 

نظر  قيمة للمنظمة من وجهة توليدنافسية و تحقيق الميزة الت إلىاالستراتيجية  اإلدارةتهدف 

 :(2114، تية )عوضتحقيق األهداف األ إلىفإنها تسعى  ،إصحاب المصالح والمجتمع ككل

تهيئة المنظمة داخليًا بإجراء التعديالت في الهيكل التنظيمي واإلجراءات والقواعد واألنظمة  -1

كفاءة قدرتها على التعامل مع البيئة الخارجية بموالقوى العاملة بالشكل الذي يزيد من 

 .ةاعليوف

  مستفيدينوزيادة رضا ال ،ومؤثرة تعمل على زيادة فاعلية المنظمة مهمةقرارات  اتخاذ -2

 وتعظيم المكاسب ألصحاب المصالح .

 والقصيرة األهداف طويلة األجلتحديد األولويات واألهمية النسبية بحيث يتم وضع  -3

جراء عمليات تخصيص الموارد باالسترشاد بهذه األولويات .  والسياسات وا 

التي تفشل في زيادة قيمة  اإلدارة، فاإلدارةيجاد المعيار الموضوعي للحكم على كفاءة إ -4

 المنظمة هي إدارة فاشلة مهما كان حجم ما تدعيه من انجازات وتطوير داخل المنظمة.
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 االنحرافات واكتشافتنسيق والرقابة عمليات اتخاذ القرارات واللكفاءة الفاعلية و الزيادة  -5

 لوجود معايير واضحة تتمثل في األهداف االستراتيجية . وتصحيحها

الفرص ومقاومة التهديدات هو تثمار ان اس باعتباريئة الخارجية والبمستفيد التركيز على ال -6

 المعيار األساسي لنجاح المنظمات .

 اكتشافبحيث يمكن للمدير  تجميع البيانات عن نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات -7

هي رد فعل  هوبالتالي يمكنه األخذ بزمام القيادة بداًل من أن تكون قرارات ،مبكراً  كالتالمش

 . واستراتيجياتهم المنافسين لقرارات

العاملين لتحقيق  التزامالعاملين من خالل العمل الجماعي، مما يزيد من  اشتراكتشجيع  -8

 للتغيير .الخطط التي اشتركوا في مناقشتها ووافقوا عليها ويقلل من مقاومتهم 

 يوجد المعيار الذي يوضح الرسائل الغامضة. إذل عملية االتصال داخل المنظمة تسهي -9

بين اإلدارات لوجود معايير  واالحتكاكتسهيل عملية التنسيق ومنع التعارض  -11

 وأهداف واضحة تستخدم للفصل بين وجهات النظر المتعارضة .

 االستراتيجية تتمثل فيما يأتي :( أن فوائد تحديد األهداف 2115وأكد السامرائي )

 تها .اتسهم في توجيه مقدرات المنظمة وتحديد أولوي 

  صياغة األهداف التشغيلية والفرعية للمنظمة كونها تنبثق منها . علىتساعد 

  مؤشرات لألداء . إلىتساعد على ترجمة الرؤية االستراتيجية 

  بتحقيق نتاجات معينة . اإلدارةتسهم في وضع معايير لتقييم األداء ألنها تلزم 

  في المنظمة . اإلداريةتحسين عملية االتصال بين مختلف المستويات  علىتساعد 
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 أنهااالستراتيجية و  اإلدارةتقدم يتبن ان تحديد األهداف وصياغتها تعد عنصرًا أساسيًا في  مما

عدة معايير مهمة منها : تحديد رؤية المنظمة ورسالتها، وتحليل البيئتين الداخلية  إلىتستند 

 والخارجية، ومن ثم صياغة األهداف العامة .

 االستراتيجية : اإلدارةأهمية 

البقاء واالستقرار  إلىمها، وأنشطتها، وأهدافها احجأتسعى جميع المنظمات على اختالف 

في  ةالوحيددارة استراتيجية، كونها الوسيلة والنمو، وهذه األهداف ال تتحقق بمعزل عن وجود إ

قدرتها على رسم ماالستراتيجية لمنظمات األعمال من خالل  اإلدارةتبرز أهمية و تحقيق ذلك، 

في مدى زمني مالئم،  غايات المنظمة، وأهدافها، وتحديد التوجهات طويلة األمد لبلوغ األهداف

ومدى التقدم لبلوغ األهداف وتقييمه التنفيذ  قيام بمتابعةوفي بيئة تتسم بالسرعة وعدم التأكد، وال

 ( .2113، مساعدة)

االستراتيجية في  اإلدارةالعليا بأهمية  اإلدارةتزايد إيمان  أن إلى( 2119وأشار السالم )      

 يتفاعالن معًا : ينوجود عاملين أساسي إلىمات يعود مختلف المنظ

االستراتيجية واعتمادها في إطار العمل الحاضر والمستقبل من  اإلدارةالعليا ب اإلدارة: إيمان  األول

 شأنه تحقيق فوائد عديدة للمنظمة .

 ن خيارًا استراتيجيًا بالنسبة لإلدارة العليا فياالستراتيجية أصبح اآل اإلدارة: اعتماد  الثاني

قليمية، وعالمية، وبالتالي فإن التفكير بإدارة العمل  المنظمات نظرًا لما تواجهه من تحديات محلية، وا 

 الحالي . عصرالوتحقيق أهداف المنظمة باألساليب التقليدية ما عاد مجديًا في 
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 االستراتيجية : اإلدارةفوائد 

االستراتيجية في جميع عملياتها ومستوياتها جملة من الفوائد يمكن إيجازها باالتي  اإلدارةتحقق  

 ( :2117، )حبتور

 .فكري شامل وأساسي للمنظمة في بلورة إطار تساعد -1

 . وتقييمها كل من األهداف والخطط واالستراتيجيات والبرامج تسهم في صياغة -2

وبذلك فإنها تحقق النظرة وتكاملها  ،والتنفيذية اإلداريةتوجيه وتكامل األنشطة  في تسهم -3

 الشمولية للعمل .

يتعرض  إذتنمية المهارات القيادية لهم، و وتهيئتها العليا  اإلدارةكوادر  تساعد في إعداد -4

 تكالالستراتيجي، وعرض مجموعة من المشاإلدارات الوظيفية لنوع من التفكير ا مديرو

 . اإلدارية

ومن ثم السعي  ،ت البيئية المؤثرة في أنشطة المنظمة وفاعليتهاتسمح باكتشاف المتغيرا -5

للتكيف معها أو السيطرة على جزء منها خاصة تلك التي تتعلق بالبيئة الداخلية والتنافسية 

 لها .

 إلىوبالتالي فإنها تؤدي  ،توضيح اإلطار العام لتحسين السيطرة والتنسيق على األنشطة -6

 تقليل التكاليف .

عكس إيجابيًا نتحقيق تكامل السلوك لألفراد ضمن إطار الفريق الواحد مما يتساعد على  -7

نها توضح األسس الخاصة بتحديد أكما  ،على تقليل حدة الصراع التنظيمي داخل المنظمة

 المسؤوليات الفردية .
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قدرة على االبتكار واإلبداع ممما يعني زيادة الوتكوينها األفكار المتطورة  تشجع على بلورة -8

 ن المنظمة .ضم

ن هنالك العديد من الفوائد التي يمكن أن تحققها المنظمة عند بأ( 2119وأضاف السالم )       

 منها االتي:  يدة عن التقليد والعشوائية،االستراتيجية بأساليب علمية بع اإلدارةاستخدامها 

ستراتيجية تسمح اال اإلدارةن أ، أي ية واتخاذ القرارات االستراتيجيةوضوح الرؤية المستقبل -1

 المسبق للمستقبل بداًل من االستجابة له فقط . باالستعدادللمنظمة 

المنظمة بأن تصبح منظمة متعلمة وهي المنظمة التي لديها مهارات في أربعة  تساعد -2

تاريخية التعلم من تجاربها ال، و حل المشكالت بطرق منهجية منظمة : هي أنشطة أساسية

نقل المعارف بسرعة ، و جرب دائمًا مداخل وأساليب جديدةت، و وتجارب المنظمات األخرى

 مختلف أجزاء المنظمة . إلى

أثبتت الدراسات الميدانية أن المنظمات التي  فقد، تائج االقتصادية والمالية الجيدةتحقيق الن -3

 تستخدم هذا االختصاص .هي أكثر نجاحًا من تلك التي ال  االستراتيجية اإلدارةتستخدم 

لمنظمة المتنوعة وبما يضمن واالستفادة من موارد ا مركز التنافسي للمنظمة،تدعيم ال -4

 نقاط القوة والتغلب على نواحي الضعف . ثماراست

 االستراتيجية : اإلدارةمراحل تنفيذ 

 : على النحو االتياالستراتيجية  اإلدارة( المراحل التي تنفذ فيها 2113ذكر جرادات )

أين  إلىيجب أن تشتق من أهدافها وفلسفتها ) التي للمنظمة، و وضع الرؤية المستقبلية  -1

 نريد أن نذهب ؟( .

 تحليل البيئة الداخلية للمنظمة وتشخيص مواطن الضعف والقوة )أين نحن ؟( . -2
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تحليل البيئة الخارجية للمنظمة وتحديد الفرص والتهديدات )ماذا يحيط بالمنظمة ؟ ومن  -3

 الذي يحيط ؟( .

ستراتيجية وتحليلها )برامج وخطط متعددة( والتي تحقق التطابق ما بين اال بدالتحديد األ -4

 الفرص والمخاطر من جهة القوة والضعف من جهة أخرى .

 ل المتاحة .بداراتيجية في ضوء تحديد أفضل األتحديد الخيار المناسب واختيار االست -5

عداد الموازنات -6 وتحديد برامج  تنفيذ البديل االستراتيجي من خالل تخصيص الموارد وا 

 التصرف وتوزيع المهمات واألفراد وتصميم الهياكل والنظم .

للتأكد من سالمة األداء في ضوء تحقيق األهداف وتقييمه األداء االستراتيجي  مراجعة -7

 المرجوة .

ن نجاح عملية التنفيذ يعتمد على وضع إجابات أ (2113مساعدة ) وأضاف       

تقع جميعها ضمن البيئة الداخلية للمنظمة، ومن تلك تفصيلية عن هذه األسئلة التي 

 األسئلة ما يأتي :

ليات الهيكلية، وتترابط مع بعضها بعضًا بشكل يتناسب مع هل تتوافر جميع اآل -

 االستراتيجية المحددة ؟

هل تتم جميع التعارضات القائمة بين المجاالت واألنشطة الوظيفية المختلفة بشكل  -

 يذ االستراتيجية ؟يتناسب مع متطلبات تنف

 العالقة بها؟ ذويسليمة ومناسبة لجميع األطراف  هل تم إيصال االستراتيجية بطريقة -

أو  اإلدارةنمط  يتالءمهل هناك التزام من قبل قيادة المنظمة لالستراتيجية ؟ وهل  -

 القيادة مع متطلبات تنفيذ االستراتيجية؟

 والمطلوبة ؟ هل يتوفر نظام للرقابة يوفر المعلومات المناسبة -
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هل تم تحديد المعالجات للمشكالت جميعها أو المعوقات والصعوبات الخاصة  -

 بالمجاالت واألنشطة الوظيفية المختلفة ؟

النظام  هل يساعد التحفيز المادي على تدعيم السلوك واإلنجاز بشكل مالئم ؟ أو ما -

 المالئم لتنفيذ االستراتيجية وتحفيز األفراد بشكل جيد ؟ 

 : االستراتيجية اإلدارةمستويات 

استمرار، ألن التغير ، متغيرة باإلدارةاالستراتيجية كمظهر من مظاهر تطور علم  اإلدارةإن    

 اإلدارة ة السوق ومنظمات األعمال، ورجالمن سمات الحياة، خاصة حيا تانأساسيتان والتطور سم

 ،ياتها فال بد لإلدارة االستراتيجية من التطورالحياة متطورة في كل مستو ولما كانت ، وافرادها العليا

 اإلدارة إلى، وفي ضوء هذا يمكن النظر ة تبعًا لتطور الحياة ومستوياتهاوفي مستويات مختلف

 ( :2117، تية )حبتوراالستراتيجية أنها تتكون من المستويات اآل

االستراتيجية بعملية تخطيط جميع األنشطة  اإلدارةتقوم  :االستراتيجية للمنظمة اإلدارة -1

وتحديد األهداف االستراتيجية لها وحشد الموارد الالزمة  ،المتصلة بصياغة رسالة المنظمة

وبيئة األعمال  ،وصياغة الخطة االستراتيجية في ضوء تحليل البيئة الداخلية للمنظمة

وتحقيق  ،عمال االستراتيجيةيؤخذ بنظر االعتبار توزيع الموارد بين وحدات األو الدولية، 

 هذه الوحدات . هاالتناسق والتكامل في أنشطة وعمليات

االستراتيجية  اإلدارةتقوم : االستراتيجية في مستوى وحدات األعمال االستراتيجية اإلدارة  -2

، بدءًا من تحليل وتنفيذها بصياغة وتنفيذ االستراتيجية الخاصة بكل وحدات األعمال

وتحديد إمكانية الوحدة واألهداف  ،داخلية للوحدة والبيئة الخارجية المحليةمتغيرات البيئة ال

 االستراتيجية المطلوب تحقيقها.



24 
 

 
 

: لما كانت وحدات األعمال االستراتيجية تتكون  االستراتيجية في المستوى الوظيفي اإلدارة -3

، لذلك من الماليةفراد، والتسويق، والشؤون ، واألللمدخالتعادة من أنظمة فرعية وظيفية 

ر أن الضروري أن تكون للمنظمة استراتيجيات واضحة لهذه األنظمة الوظيفية، وبمعنى اخ

، وتتولى كل خطة استراتيجية لمدخالت، وخطط استراتيجية لمستفيدتوجد خطة استراتيجية لل

عملية تقييم السياسات، والبرامج الخاصة بتنفيذ كل وظيفة من دون الدخول في تفاصيل 

 إلشراف المباشر على األنشطة اليومية لهذه الوظائف . ا

 االستراتيجية : اإلدارةتحديات 

االستراتيجية ومعوقَا أمام تحقيق أهدافها  لإلدارة( خصائص تمثل تحديًا 2111ذكر عباس ) 

 بنجاح وهي كاالتي :

وتوجهاتها وهو من أكبر المعوقات التي  اإلدارةهيمنة أفكار مالكي بعض المنظمات على  -1

 تواجه الفكر اإلداري الحديث .

وربما في نظر ، قسام يكون له أثر كبير على المنظمةاألل : إذ ان  فشل أحد تضخيم الفش -2

 وتحديًا لها . اإلدارةموال تشكل نهاية الدنيا .. مما يشكل عبئًا على أصحاب رؤوس األ

حليلها أو دراستها الدراسة الكافية وهو ما تتميز به المنظمات اتخاذ القرارات السريعة وعدم ت -3

 دراسة القرارات قبل اتخاذها . إلىالكبيرة التي تعمد 

االستراتيجية خاصة في  اإلدارةه تواج تي ( العديد من التحديات ال2112وأورد الطيطي )         

 :منها الحديث  صرالع

التغير المستمر في الجوانب التقنية والسياسية واالقتصادية وغيرها، وخاصة التغيرات التي  -1

حصلت بعد الحرب العالمية الثانية، وثورة المعلومات واالتصاالت، وظهور مفهوم العولمة، 
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لتغيير الماثلة أمام ، كل هذه األمور ماهي إال أمثلة لتحديات اواالنفتاح االعالمي

 ن في المنظمات .ياالستراتيجي

يحمل هذا العصر منافسة شديدة نتيجة زيادة المعامالت الدولية والعولمة  إذشدة المنافسة :  -2

االقتصادية، لذا يجب أن يراعي االستراتيجيون هذا التحدي عند صياغة استراتيجياتهم 

في  األسواق والحصول على موقع حتى ينجحوا في التعامل مع ،المناسبة باألسواق العالمية

 السوق . تلك

فكرًا وتطبيقًا : فقد ازدادت عمليات التكامل االقتصادي بين الدول وزادت  اإلدارةعولمة  -3

تفشي هذه التحالفات وزيادة مستويات المنافسة  ومن المتوقع ،التحالفات االقتصادية العالمية

 العالمية .

األساليب التقنية الحديثة التغيرات التكنولوجية : تعتمد العديد من المنظمات على بعض  -4

للحصول على ميزة تنافسية تسهم في سيطرتها على أحد المواقف زمنيًا أو مكانيًا ولكن هذا 

ال يستمر طوياًل فسرعان ما يحدث التغيير، وتجد هذه المنظمات نفسها مطالبة بالبحث 

 عن ميزة تنافسية تقنية جديدة وبشكل مستمر .

قوى العمل قد تغير دورها وأصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا  تغير طبيعة قوى العمل : طبيعة -5

 لإلدارة االستراتيجية يزداد أثره وضوحًا في األعمال الدولية واألزمنة المستقبلية .

 ه للوسائل والتقنيات الحديثة مثلظهور الشركات الرقمية : تميز هذا العصر بغزارة استخدام -6

الحظ تحول الشركات إذ ي، عي والهاتفواصل االجتماتالحاسوب واالنترنت وشبكات ال

شركات رقمية مبنية على استخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع تعامالتها  إلىالتقليدية 

 التجارية داخل الشركة وخارجها .
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 إلىظهور االقتصاد المعلوماتي : لقد تحولت العديد من الدول المتقدمة من دول صناعية  -7

قامت ببناء اقتصادها  إذاألمريكية وألمانيا واليابان  متحدةدول معلوماتية مثل الواليات ال

 اليوم على اقتصاد المعرفة .

ي بعض الموارد سواء كانت : اصبح من الواقع وجود ندرة فعجز الموارد المتاحة وندرتها -8

، ى في الواليات المتحدة األمريكيةبشرية، ويتضح ذلك في بعض الدول حت مفنية أ ممادية أ

 مائية، والطاقة، والعجز في بعض المواد الغذائية .كالموارد ال

وطريقة  ،اإلدارةتغير المنظمات وطريقة عملها : فقد تغيرت طريقة المنظمات الحديثة في  -9

 وتنظيمه العملمع الموظفين وكيفية إدارة تعاملها مع أصحاب المصالح، كما تغير تعاملها 

 داخليًا .

 التخطيط االستراتيجي : -2

، وأهميته، وخصائصه، فهوم التخطيط االستراتيجيممعنى التخطيط، و وسيتضمن هذا القسم على 

وعناصره، ومستوياته، وخطواته، ومبرراته، والتحليل االستراتيجي، والعالقة بين اإلدارة االستراتيجية 

 والتخطيط االستراتيجي، ومعوقات التخطيط االستراتيجي .

 تعريف التخطيط لغة واصطالحًا: 

 . (2118)عمر، يهلكتابة وجعلها تدل داللة تامة علا التخطيط لغة : هو إثبات لفكرة ما بالرسم أو

التخطيط اصطالحًا : التخطيط هو عملية رسم االهداف التي يراد الوصول اليها خالل فترة زمنية 

وفق أساليب كفوءة تختصر الكلف وتعظم معينة وحشد االمكانيات الالزمة لتحقيق تلك االهداف 

 .( 2115النتائج )العنزي،
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 مفهوم التخطيط االستراتيجي :    

نررره : االدراك الواضرررح للمكانرررة التررري أبالتخطررريط االسرررتراتيجي ( Lake,2006) ليرررك عررررف

المكانة  إلىالوصول تحتلها المنظمة في الوقت الحالي ، وجمع المعلومات التي تستطيع من خاللها 

 إلررىسررتنقل الفرررد مررن مكانرره الحررالي الترري يجررب أن تصررل إليهررا فرري المسررتقبل واتخرراذ القرررارات الترري 

تحليررل ال( بأنرره : مفهرروم إداري يتضررمن Schuler,2007سشررلر) أضرراف، كمررا مكانرره فرري المسررتقبل

والمتغيرات الخارجيرة جميع المتغيرات الداخلية في المؤسسة المتمثلة بنقاط القوة والضعف، لدراسة الو 

المحيطة بالمؤسسة المتمثلة بالفرص والتهديدات، ويتم من خالله صياغة رسالة المؤسسة، ورؤيتهرا، 

ووضرررع االسرررتراتيجيات واألهرررداف التررري تطمرررح المؤسسررررة فررري الوصرررول إليهرررا خرررالل الفتررررة الزمنيررررة 

( بأنرره : 2118طرروخي ) عرفرره الالمرروارد المتاحررة، كمررا  جميررعاألمثررل ل ثمارمررع االسررت المخطررط لهررا

أسررلوب إبررداعي وابتكرراري فرري التفكيررر لتصررميم المسررتقبل المرغرروب فيرره للمؤسسررة، ويررتم ذلررك بشرركل 

خرذًا فري الحسربان نقراط الضرعف آمتعمد وبخطوات متعارف عليها لمواجهة تهديدات أو فررص بيئيرة 

رد ميررا وديررب والشامسرري ، وأو المؤسسررة ورسررالتهاونقرراط القرروة الداخليررة للمؤسسررة سررعيًا لتحقيررق رؤيررة 

: التنبررؤ بمررا سرريكون حررول عناصررر العمررل الالزمررة لتحقيررق التخطرريط االسررتراتيجي هررو ( بررأن2118)

الهدف المطلوب، واالستعداد لمواجهة معوقات األداء، والعمل على حلها، واالستفادة من اإليجابيات 

 .التنفيذ ابعة هذا األمر وقتالمتوقعة في المستقبل في إطار زمني محدد، ومت

: العمليررة الترري يررتم فيهررا التخطرريط االسررتراتيجي هررو ( بررأن(Glaister,2009جليسررتر  رأىو 

أجرل تحقيرق تحديد رسالة المؤسسة ووضع األهداف واالستراتيجيات والسياسات، وتأمين المروارد مرن 

( التخطرررريط االسررررتراتيجي بأنرررره : أسررررلوب التحرررررك لمواجهررررة 2119عرررررف مرررراهر )و هررررذه األهررررداف، 

ع، سررعيًا يرردات أو فرررص بيئيررة، والررذي يأخررذ فرري الحسرربان نقرراط الضررعف والقرروة الداخليررة للمشرررو تهد
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( بأنره : قررارات ذات أثرر مسرتقبلي وعمليرة 2111فره القاضري )وعرَ ، وأهدافره المشرروع لتحقيق رسالة

امج تنفيذيرررررة، هياكرررررل، موازنرررررات، نظرررررم، برررررر ذات فلسرررررفة إداريرررررة ونظرررررام متكامرررررل )مسرررررتمرة ومتغيررررررة، 

: أسلوب علمي مستقبلي يقروم علرى أن التخطيط االستراتيجي  إلى( 2111وهبة ) شاراجراءات(، وأ

رصد جوانب القوة والضرعف فري البيئرة الداخليرة للمؤسسرة التعليميرة، وتحديرد الفررص والتهديردات فري 

لرى تنفيرذها ا والعمرل عأبردالهبوضرع الخطرط االسرتراتيجية و  البيئة الخارجية للمؤسسة التعليميرة والقيرام

المؤسسررررة فرررري تنفيررررذ األهررررداف االسررررتراتيجية  أعضرررراءومتابعتهررررا مررررن خررررالل مشرررراركة جماعيررررة مررررن 

 . ؤسسةللم

المؤسسة من ويمكن تعريف التخطيط االستراتيجي بأنه: أسلوب منظم بعيد المدى تقوم به 

جراء تحليل للبيئة الداخلية لمعرفة نقاط القوة ورسالتها للمؤسسةخالل وضع رؤية  ونقاط الضعف  وا 

جراء تحليل للبيئة الخارجية لمعرفة الفرص والتهديدات ومن ثم وضع أهداف استراتيجية يمكن  وا 

 تحقيقها خالل فترة زمنية معينة.

 : أهمية التخطيط االستراتيجي

, والتعليم العالي بشكل تيجي في مؤسسات التعليم بشكل عامأهمية التخطيط االسترا كمنت

 ( :  2117،بحيري )فيما يأتي  ،خاص

 في اتخاذ القرارات.  اإلدارةتوفير إطار لترشيد   -

على الموارد المتاحة، وترشيد تخصيصها، وتعظيم العائد من استخدامها  اإلدارةزيادة سيطرة   -

 وذلك في حدود القيود المفروضة عليها.

حقيق هذه تحقيق التنسيق بين مختلف أوجه النشاط، وتعميق فهم المديرين عن دورهم في ت  -

 .اإلدارةاألهداف، وااللتزام باألهداف االستراتيجية التي تضعها 
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العليا والوسطى ومستوى التشغيل  اإلدارةتحقيق الحوار المستمر عن مستقبل المؤسسة بين   -

وبين المؤسسة  اإلدارةوقسم التخطيط وبين ، االستشارة وبين األقسام الوظيفيةوبين التنفيذ و 

 والمتعاملين معها. 

 أن أهمية التخطيط االستراتيجي تكمن في :( 2118الطوخي ) ذكرو       

 .وضوح الرؤية المستقبلية 

 قدرة على إحداث التغيير والحد من مقاومته.مال 

  قدرة المؤسسة على التعامل مع المشكالت.متحسين 

 .مشاركة العاملين 

 .تحقيق التفاعل البيئي في المدى البعيد 

 .تدعيم المركز التنافسي 

 .التخصيص الفعال للموارد واإلمكانيات 

 .تدعيم األداء 

 : بما يأتيلتخطيط االستراتيجي تكمن أن أهمية ا إلى( 2111وأشار الحسن والعفيف )        

  يساعد المؤسسات في تحقيق األهداف طويلة األمد، وذلك من خالل ترجمة

ج وموازنات خطط تفصيلية وبرام إلىالخطط االستراتيجية واألهداف الموضوعة 

 قابلة للتنفيذ.

  زيادة المقدرة التنافسية ألن التخطيط االستراتيجي يركز على دراسة العوامل

 البيئية باستمرار وأخذ التدابير الالزمة.
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 ة التي تواجه المناسبة للمشكالت الرئيس بداليساعد المديرين في وضع األ

 المؤسسة.

  على االشتراك في تشجيع القادة على وضع رؤية مشتركة للمستقبل و

 االستراتيجيات المحورية.

  في رفع درجة التنبؤ بالتغيرات في البيئة المحيطة وكيفية التأقلم معها. يساعد 

  جراء  فعااًل والحصول على أفضل النتائجاالستخدام األمثل للموارد المتاحة استخدامًا

 ذلك.

أن للتخطيط االستراتيجي في التعليم أهمية كبيرة تتلخص في  إلى (2118علي ) شاروأ

 االتي:

  تشخيص األوضاع التعليمية والتربوية الحالية وتقييم الهيكل التعليمي القائم واحتياجات

 المجتمع. 

 .رسم سياسة التعليم جملة وتفصياًل لالستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة للبالد 

  المستقبل، ورسم الخطط على المدى الطويل مع تقدير  إلىالنظرة البعيدة الواعية

 .يناالحتياجات والتنبؤات المبنية على أساس وأسلوب علمي

 مدخاًل من موارد التعليم.  وصفهاستثمار الوقت أو الزمن ب إحكام 

 األهداف والخطط  لمؤسسات والمنظمات بالفكر الرئيس والذي يساعد في تكوينتزويد ا

 .وتقييمها والسياسات

  يساعد إدارة المؤسسات في تحديد القضايا الجوهرية التي تواجهها مثل الكفاية الداخلية

 والخارجية، والتمويل، ومن ثم إرشادها لتبني قرارات رشيدة تناسب القضايا الجوهرية.
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 قدرة على الرقابة وتقييم األداء، وتدعيم الشعور بالعمل ميولد لدى القيادات الشعور بال

 تحقيق األهداف العامة.الجماعي بهدف 

 التعليمية وأهدافها ورسالتها، وصنع  ولية تجاه المؤسسةؤ يساعد القيادة على تنمية روح المس

 .قرارات استراتيجية رشيدة يمكنها من مجابهة األحداث الحالية والمتوقعة مستقباًل 

  ل بالمؤسسات قدرة المؤسسة التعليمية على االتصامإعداد الكوادر لإلدارة العليا، وزيادة

 االخرى داخل البيئة.

 العملية  يهيئ الظروف المناسبة لدراسة نقاط القوة ونقاط الضعف في جميع مجاالت

 ن، والمناخ التنظيمي.يالميزانية، والمنفذكالتخطيطية وعناصرها 

  يساعد على دراسة العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية لوضع وموقع

 يمية ومدى تفاعلها مع مؤسسات المجتمع األخرى.المؤسسة التعل

  يسهم في تحسين وضع المؤسسة التعليمية باستمرار ويعمل على تطويرها وزيادة نسبة

 نجاح المؤسسة في القيام بعملها مستقباًل.

 : خصائص التخطيط االستراتيجي

الخصرررائص (  2111الكلررروفلن) فقرررد ذكرررريتسرررم التخطررريط االسرررتراتيجي بخصرررائص  كثيررررة  

 :اآلتية

خذًا بنظر االعتبار اإلمكانيات آ: بمعنى أن يكون التخطيط مراعيًا لظروف الواقع، الواقعية -

 والموارد المادية والبشرية المتاحة.

: وتعني تمتع التخطيط والخطة الناتجة عنه بقدر من الحركة وقابلية التعديل أو المرونة -

 متوقعة.الغير ت بعض أجزاء الخطة بسبب التغيراالتغيير في 
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ه ئفي أجزا اً داخليًا بين جوانبه متسق : بمعنى أن يكون التخطيط متكامالً كاملالتوافق والت -

 .ومتطلباتها التنمية الشاملة بحاجات اً خارجيًا مع بيئته مرتبط اً المختلفة، ومتوافق

الظاهرة أو المشكلة أو القطاع المراد  إحاطة التخطيط بجميع جوانب: وتعني الشمولية -

 .وأبعاده  وضع خطة له

: وهي ان يكون التخطيط عملية متصلة ومستمرة، وليس مجرد جهود عارضة االستمرارية -

 مؤقتة لمواجهة ظروف طارئة تنتهي بزوال تلك الظروف.

العمل ني الدقة إتقان العمل على مستوى عال من جودة األداء، وتعتمد دقة ع: تالدقة -

 التخطيطي على كفاءة األجهزة التخطيطية.

الخطة بعد إقرارها ملزمة  إذ تعدساسية من صفات التخطيط، : يعد اإللزام صفة أاإللزام -

 وبدون هذا اإللزام ال يمكن ضمان تنفيذ الخطة.

أنرره يشررجع  ص التخطرريط االسررتراتيجي مررا يررأتي :( أن مررن خصررائ2113وأضرراف إبررراهيم )

ستراتيجية، ويوضح اتجاه المستقبل، ويساعد علرى اتخراذ القررارات الحاليرة فري ضروء التفكير بطريقة ا

ما يمكن أن يترتب عليها في المستقبل، ويوضح أقصى االحتماالت بالنسبة للمجاالت التري تخضرع 

لسيطرة المؤسسة، كما يقدم نظامرًا متكراماًل التخراذ القررار، ويسراعد علرى تطروير األداء، ويقردم حلرواًل 

ة التي تواجه المؤسسرة، ويتعامرل بصرورة فعالرة مرع التغيررات السرريعة، ويركرز علرى الرئيس شكالتللم

 العمل الجماعي.

 ( أن التخطيط االستراتيجي يتميز بالخصائص االتية:2111شنودة ) رأىو 

 .التفاعل والتغير المستمر والتأثير المتبادل مع البيئة الخارجية 
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  إلنجرراز قررارات تتعلرق بالحاضرر والمسررتقبل علرى السرواء ويركررز يسرتخدم االتجاهرات التربويرة

 على العمليات الكفيلة بإنجاز األهداف التربوية والتعليمية لهذه المؤسسات.

  أيجاد خطة موجودة ومجموعة محددة من  إلىيركز على االبتكار واإلبداع والحدس ويسعى

 األهداف التربوية والتعليمية لهذه المؤسسات.

 :  خطيط االستراتيجيعناصر الت

 إلىفي البيئة شديدة التغير تعاني المؤسسات من عدم ثبات الحال مما يزيد من الحاجة       

، ال بد من اعتمراد العناصر االتية)الضمورفأريد له النجاح  استخدام التخطيط االستراتيجي إذا

2118 : ) 

  ضرورة توفر مناخ مشجع داخل المؤسسة للبدء في جهود التخطريط االسرتراتيجي مثرل: 

وتروفر  ،ونظرام االترصال ،وأنظمة معلومات ،ذوي خبرة في هذا المجال يرينوجود مد

  .الموارد المالية وغيرها

   اإلداريةفي باقي المستويات  عضاءواأل ،العليا اإلدارة أعضاءوجود حماس كامل من قبل 

 المشاركة للقيام بجهود التخطيط االستراتيجي.

   وجود فريق متكامل للقيام بعملية التخطيط االستراتيجي مكون من أفرراد قرادرين علرى

 االضطالع بمسؤولية هذا التخطيط.

  جهود تعريفية ومناقشات لغررض  إلىيحتاج التخطيط االستراتيجي الذي يطبق ألول مرة

  .التدريب على خطواته

 :يأتيأن من أهم عناصر التخطيط االستراتيجي ما  إلى( 2118)النجار أشار و       

 ورسالتها المؤسسة التحديد الدقيق لرؤية. 
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 .إجراء التحليل الداخلي والتحليل الخارجي 

  .حساب الفجوة بين الواقع والمستهدف 

  لمقارنات التطويريةلنموذج أاختيار. 

  للمؤسسة. ستراتيجيةاالتحديد قائمة القضايا 

  وخطط اإلنجازات، ستراتيجيةاالالتي تشمل: )األهداف  ستراتيجيةاالإعداد البرمجة ،

 والتكتيك، ومواجهة التحديات(

  لمواجهة التغيير. ستراتيجيةاالتحديد األولويات وتقييم االستراتيجيات ومراجعة الخطة 

 فة التفكير االستراتيجي في المؤسسةبناء ثقا.  

 ن التخطيط االستراتيجي يتكون من العناصر اآلتية :أ( 2115)وأورد السكارنة        

 .وضع اإلطار العام لالستراتيجية 

 يئية المحيطة بالمنظمة سواء أكانت خارجية أم داخلية مع تحديد الفرص دراسة العوامل الب

 .المتاحة والقيود المفروضة

 .تحديد األهداف والغايات 

 .وضع االستراتيجيات البديلة والمقارنة بينهما 

  اختيار البديل االستراتيجي الذي يعظم من تحقيق األهداف في إطار الظروف البيئية

 المحيطة.

  ،ترجمة األهداف والغايات طويلة  إذ تتموضع السياسات والخطط والبرامج والموازنات

 أهداف متوسطة األجل وقصيرة األجل، ووضعها في شكل برامج زمنية. إلىاألجل 
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  هذه  والخطط الموضوعة مع مراجعةتقييم األداء في ضوء األهداف االستراتيجية

 في ضوء الظروف البيئية المحيطة. وتقييمها االستراتيجيات والخطط

 اة تحقيق تكيف المنظمة استيفاء المتطلبات التنظيمية الالزمة لتنفيذ االستراتيجية مع مراع

 للتغيرات المصاحبة للقرارات االستراتيجية.

 : مستويات التخطيط االستراتيجي

 (:2119،ماهر )كاآلتيي المؤسسة التعليمية وهي للتخطيط االستراتيجي عدة مستويات ف 

 وهو  ،التخطيط االستراتيجي الكلي : كما يطلق عليهالتخطيط االستراتيجي لإلدارة العليا

 .العليا التي تضع نصب عينيها أهداف المؤسسة ككل اإلدارةيوضع بواسطة 

 راتيجي إذا كانت هناك التخطيط االستراتيجي لوحدات األعمال: ويظهر هذا التخطيط االست

أو يمكن محاسبتها عن نواتجها من  ،أو األهداف ،ة لها استقاللية في المواردوحدات رئيس

ى ويطلق على هذه الوحدات ما يسم ،إيرادات وتكاليف بصورة مستقلة عن باقي الوحدات

وفي هذه الحالة يمكن لكل وحدة أن تتخذ االستراتيجيات  ،ستراتيجيةاالوحدات األعمال 

  .المناسبة لظروفها

 ي المجاالت الوظيفية للمؤسسةوهو تخطيط استراتيجي ف :التخطيط االستراتيجي الوظيفي، 

المجال  إسهامأن يحدد ول ؤ الموارد البشرية وعلى كل مدير مسو  ،والتمويل ،تشمل اإلنتاجو 

 .ستراتيجيةاالالذي يعمل فيه في تحقيق 

  التخطررررريط االسرررررتراتيجي التشرررررغيلي: وهررررري اسرررررتراتيجيات تنفيذيرررررة لالسرررررتراتيجيات الوظيفيرررررة

 إلىقرار قوي وسريع ومرحلي، وتظهر الحاجة  إلىوالقضايا هنا قضايا عاجلة وسريعة وتحتاج 

 .وال تتحمل التأخير ،طارئة، أو فرص سانحة كالتمثل هذه االستراتيجيات بسبب وجود مش
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 : إلى( أن مستويات التخطيط االستراتيجي تنقسم 2119) الكرخي رأىو       

 يختص العمل االستراتيجي بالمؤسسة ككل وتتخرذ  إذ:  منظمةاالستراتيجيات على مستوى ال

  .فيها ستراتيجيةاالالقرارات 

 وتختص بها المؤسسات الكبيرة التي تتكون من االستراتيجيات على مستوى الوحدات :

لكل كلية من  ستراتيجيةاتوضع  إذمثل ذلك الجامعات  ،المؤسسةمؤسسات أصغر)وحدات( 

 .العامة للجامعة ستراتيجيةاالكلياتها وتنسق مع 

  توضع لهذه  إذاالستراتيجيات الوظيفية: وتختص بها األقسام في الوحدات داخل المؤسسة

قسم  ةستراتيجياالوحدات مثل وضع  ستراتيجيةاباألقسام استراتيجيات خاصة بها مسترشدة 

الفيزياء وقسم الكيمياء وقسم علوم الحياة من كلية العلوم وتتميز هذه االستراتيجيات بكونها 

 .قصيرة األمد وذات عالقة بالجانب التشغيلي للقسم

 إلىتنقسم على مستوى الجامعة ستنتج مما سبق بأن مستويات التخطيط االستراتيجي يو 

 :مستويات وهي ةثالث

  التخطيط االستراتيجي على مستوى المؤسسة: ويهتم بالعمل االستراتيجي واتخاذ

على مستوى المؤسسة التعليمية ككل مثل التخطيط االستراتيجي  ستراتيجيةاالالقرارات 

 على مستوى الجامعة.

  التخطيط االستراتيجي على مستوى الوحدات: ويهتم بالعمل االستراتيجي على مستوى

 مادات أو الكليات بالجامعة.الوحدات أو الع

  التخطيط االستراتيجي على المستوى الوظيفي: ويهتم بالعمل االستراتيجي على مستوى

 األقسام بالجامعة.
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 : خطوات التخطيط االستراتيجي

يتفق معظم الباحثين على خطوات التخطيط االستراتيجي في عمومها, ويختلفون في تناولهم 

 الخطوات اآلتية :تخطيط االستراتيجي يمر ب( أن ال2118)علي فقد ذكرلبعض الجزئيات, 

  دراسة واقع المؤسسة تخطيطيًا وتعليمًا وبيئيًا: وهذا يعني دراسة الخطط السابقة وتحليل

 الواقع الفعلي وتقويمه ودراسة البيئة.

  وضع الغايات أو األهداف: وهذه ترتبط باألهداف والغايات االجتماعية والسياسية

 ة، واألهداف العامة للتعليم.واالقتصادي

  وضع استراتيجيات لتحقيق األهداف: ويراعى في هذه المرحلة تحديد المصادر

 األهداف. إلى)أنشطة، خدمات، عمليات(  المطلوبة للوصول 

 وفي هذه الخطوة يحدد القائمون األهداف إلىللوصول  تنمية مجموعة من األبدال :

 يمكن بها تحقيق األهداف، ثم تقويم كل بديل منها.بالتخطيط الخيارات المختلفة التي 

 ام بها وتحديد : وهذه الخطة هي تفصيل للمراحل الواجب القيوضع خطة التنفيذ

الهدف  إلىوتوقيتات إتمام كل مرحلة من المراحل للوصول  االختصاصات والمهمات

 المنشود.

 إذ تحتاج خطة ربط المجاالت العلمية بالمؤسسة باألنشطة وضع موازنة تخطيطية :

لىقوى بشرية، و  إلىاإلنتاجية بالبيئة  نواتج مادية، والبد من تحديد هذه االحتياجات  ا 

 قبل البدء في تنفيذ الخطة وامكان توفرها.

 أن عملية التقويم  وتظهر أهمية هذه الخطة إذا ُعرف :وضع خطة لتقويم خطة التنفيذ

صالحا لها.تبدأ   مع بداية العمل، تالفيًا لألخطاء وا 
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 ويبدأ التنفيذ بعد الحصول على موافقة السلطات وتوفير الموازنات تنفيذ الخطة :

 المطلوبة.

 : يأتيأن خطوات التخطيط االستراتيجي تتمثل فيما  إلىفأشارت ( 2111)فرج  أما          

  لتي تستطيع اإلجابة عن أسئلة ) لماذا وهي الرؤية ا: تطبيق الرؤيا القيادية للمؤسسة

 وفي اإلنسان لن يزول بسهولة، وه اً فطري نفعل؟( وهي تلمس القلب وبالتالي تشبع ميالً 

 .الحلم والطموحات المستقبلية للمؤسسة

   وثيقة الرسالة: وهي جملة تفسيرية لسبب وجود المؤسسة وتوضح تأكيد االلتزام المشترك

 ألعضائها بتحقيق الرؤية والغايات واألهداف لمصلحة المستهدفين.

   تحليل( التشخيصSWOT  وكلمة :)(SWOT)  كل حرف يعني حسب الترتيب القوة

 حالي.والضعف والفرص والتهديدات ويقصد بها معرفة الوضع ال

   جراءاتها: وهي  ستراتيجيةاالوضع صيغة وتصرفات  إجراءات وسلوك إلىأهداف تترجم وا 

تعزيز القرارات المصاحبة والمؤيدة والتي تساعد على  ىوقرارات من الواجب اتخاذها ويراع

 .التنفيذ الناجح للخطوات المتخذة

  اإلجراءات التي تحقق األهداف : وذلك بتحديد إلجراءات وكتابة الخطة اإلجرائيةتحديد ا

المنفذين لهذه اإلجراءات مع تحديد  ماتاألنظمة العامة للتعليم ومع مه وأن تكون متفقة مع

 أسمائهم وأدوارهم في تنفيذ اإلجراءات.

  التقييم والرقابة والمراجعة المستمرة: وتكون بعد كل خطوة من الخطوات لمخرجاتها

خطوات لعملية التخطيط االستراتيجي بعد وضع  وما هو آت من ،ومقارنتها بما سبق

 الخطة اإلجرائية. 
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 ي:بما يأتلتخطيط االستراتيجي تتمثل (  أن خطوات ا2111) الحسن والعفيف وأورد  

 ة لها. ألهداف الرئيساختيار رسالة المؤسسة وا -1

تحليررل بيئرررة المنافسرررة الخارجيررة للمؤسسرررة لتحديرررد الفرررص المتاحرررة وعوامرررل التهديرررد  -2

 تملة.المح

 .نقاط القوة والضعف بها إلىتحليل بيئة التشغيل الداخلية للمؤسسة للتعرف  -3

اختيار االستراتيجيات التي تقوم على نقاط قروة المؤسسرة ومعالجرة جوانرب الضرعف  -4

 . (SWOTمن أجل اغتنام الفرص الخارجية ومواجهة التهديدات الخارجية )

 . ستراتيجيةاالتنفيذ  -5

 :االستراتيجي يتكون من خمس خطوات ( أن التخطيط2111) ويوسف  المليجيوذكر    

جرررراء هرررات المؤسسرررة الجامعيرررة المسرررتقبليةتحديرررد توج، و اإلعرررداد للتخطررريط االسرررتراتيجي التحليرررل ، وا 

 .ستراتيجيةاالالتقويم والرقابة ، و ستراتيجيةاالتطبيق الخطة ، و (SWOT)االستراتيجي الرباعي 

 :  ودواعيه التعليمالتخطيط االستراتيجي في مبررات 

يمكن توضيح أهم المبررات والدواعي الستخدام التخطيط االستراتيجي في التعليم فيما يأتي 

 ( :2118)علي، 

 بأنواعهوما أدت إليه من ارتفاع الطلب وزيادة الرغبة المجتمعية في التعليم الزيادة السكانية  -
 .كافة المختلفة

الخلل وعدم التنسيق في تنميته ومن هذه المظاهر،  إلىالتوسع في التعليم : مما أدى  -

التوسع في التعليم النظري على حساب التعليم العملي والفني والمهني، والتوسع في التعليم 

 في المدن دون مراعاة الفارق في التعليم في الريف مثاًل.
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 ات طويلة.ن التعليم يمتد لسنو أ إذالتكلفة المادية العالية : التي يتطلبها التعليم،  -

ال زالت ضعيفة أو تكاد أن  اعدم التوافق: بين التعليم ومتطلبات السوق، فالصلة بينهم -

 تكون معدومة.

أهمية الربط بين التخطيط االقتصادي والتخطيط للتعليم، فالتخطيط االقتصادي ال يمكن  -

 نجاحه إال بارتباطه بالتخطيط التعليمي والتربوي حتى يلبي احتياجاته.

ذلك من مهارات مختلفة في المهن  هالتغير في التراكيب المهنية والوظائف وما يتطلب -

 .والخبرات الالزمة لمسايرة التطورات ونتائجها التي تترتب عليها

 

 ((SWOT يالتحليل االستراتيج
سلوب تحليل يساعد المنظمة على معرفة نقاط الضعف ونقاط أ هو ((SWOTتحليل         

في وضع  أكثر األساليب شيوعًا واستعماالً الفرص والتهديدات التي تواجهها، وهو  ومعرفةالقوة فيها 

هذا النظام من أفضل النظم لبناء استراتيجيات األعمال من خالل  ويعدالخطط االستراتيجية، 

من إدارة المنظمة   (SWOT) االستراتيجي قصيرة المدى، ويتطلب التحليلالخطط طويلة و الالخطط 

 فضاًل عنكل من نقاط القوة والضعف في مجال عملها،  إلىون صادقة ودقيقة عند النظر ن تكأ

الفرص والتهديدات التي تحيط بها، فكلما كان التحليل أكثر دقة كلما أصبحت المنظمة في وضع 

زاد احتمال مواجهة  أفضل لمواصلة البقاء على المدى الطويل، وكلما كان التحليل ضعيفًا كلما

عدة ويزداد هذا االحتمال جسامة نتيجة تغيير االتجاهات أو التهديدات، كما ان  مشكالت المنظمة

 (.أ  2116 ،فشل المنظمة )الكرخي إلىالتهاون في عمل هذا التحليل يؤدي أيضًا 
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 : (.ب 2116 ، )الكرخي،تعني مختصرًا للتعابير االتية ((SWOTن كلمة وأ   

المميزات الداخلية التي تتميز بها المنظمة في تحقيق أهدافها : وهي Strengthsنقاط القوة  -1
. 

: وهي السمات الداخلية التي تضر المنظمة في تحقيق Weaknesses نقاط الضعف -2
 أهدافها.

: وهي العوامل الخارجية التي تساعد المنظمة على تحقيق Opportunitiesالفرص  -3
 أهدافها .

 الخارجية التي تضر المنظمة في تحقيق أهدافها.: وهي العوامل Threatsالتهديدات  -4
 
 
 

 

 

 

 

 (2113همشري،)( المصدر1شكل )

 ن هما :ل االستراتيجي للبيئة يتناول قسمين التحليأ( 2113وذكر الهمشري )      

 تحليل البيئة الداخلية :  - 1

وتخضع لرقابتها وسيطرتها، او  ،مجموعة المتغيرات التي تقع داخل حدود المنظمة وتمثل      

 ،ر)اإلمكانيات الماديةمثل والتحكم في سلوكها وتطورها  بأخرىيمكن التأثير بها بدرجة أو 

وغيرها( وقد تمثل هذه المتغيرات  ،ونظم االتصال ،والمعنوية ،والفنية ،والتكنولوجية ،والبشرية
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والتخلص منها أو التقليل  ،لجتهاأو أوجه ضعف ينبغي معا أوجه قوة للمنظمة ينبغي استثمارها

 و السلبية .أمن اثارها السيئة 

 تحليل البيئة الخارجية : -2

استكشاف العوامل والمتغيرات التي تقع خارج حدود المنظمة، وال تخضع لرقابتها به  يقصد       

مسار المنظمة  فيوسيطرتها، وال يمكنها التأثير فيها أو التحكم في سلوكها وتطورها، والتي تؤثر 

 وبقائها واستمرارها وتطورها .

 االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي : اإلدارةالعالقة بين 

االستراتيجية  اإلدارةن أهم أهداف أ (2115)، السامرائي إليه في المشارذكر الحسيني 

تعمل بها،  وتحسينه للمنظمة في البيئة التنافسية التي للمنظمات هو تعزيز الموقف االستراتيجي 

 ن تحديد الخيارات االستراتيجية المتاحة أمام المنظمة تكون ذات عالقة باألهداف التنظيمية ضمنأو 

االستراتيجية  اإلدارةالعالقة الوثيقة بين  إلى، كما يمكن التعرف مراحل صياغة الخطة االستراتيجية

 .المفهومينكال والتخطيط االستراتيجي من خالل تشابه عناصر 

التوجه اإلداري الحديث  إلىاالستراتيجية كمفهوم تشير  اإلدارةن أ إلى( 2117وأشار حبتور )      

في تطبيق المدخل االستراتيجي في إدارة المنظمة كنظام شامل ومتكامل، فهي طريقة في التفكير 

تيجية تهتم االسترا اإلدارةن أ، و واتخاذها القرارات االستراتيجية ومنهجية في صنع اإلدارةفي وأسلوب 

 الخارج، ونظرة وتحليل لحاضر المنظمة من إلىنظرة داخلية  ن واحد فهيآبالحاضر والمستقبل في 

ن التخطيط االستراتيجي هو عملية أهادف في حين  تكوينعملية  نها في الواقع إمنظور مستقبلي، 

في نطاق الزمن  تنبؤ لفترة طويلة األجل، وتوقع ما يحدث وتخصيص الموارد واإلمكانات الحالية

 الذي تحدده الخطة .
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 اإلدارة دفمن ناحية تع ،يط االستراتيجيعن التخط االستراتيجية تختلف اإلدارةف          

، والتخطيط االستراتيجي هو لتخطيط االستراتيجي وتوسيع نطاقهاالستراتيجية ثمرة لتطوير مفهوم ا

االستراتيجية  اإلدارةاالستراتيجية بعينها ألن  اإلدارةوليس  ،االستراتيجية اإلدارةعنصر من عناصر 

دارة البيئة ف دارة الموارد، وا  دارة الثقافة التنظيمية، وا   الوقت يتعني أيضًا إدارة التغيير التنظيمي، وا 

 ( .1998)ياسين،  ذاته

االستراتيجية والتخطيط  اإلدارةمما تقدم أن هناك عالقة ارتباطية وثيقة بين  ستنتجويُ          

ن التخطيط االستراتيجي هو الوظيفة أ، كما مان في المعنى والمراحل والتنفيذاالستراتيجي فهما متالز 

االستراتيجية  اإلدارةفشل في تطبيق  إلىاالستراتيجية، وغيابه يؤدي  اإلدارةمن وظائف  األولى

 االستراتيجية . دارةاإلباعتبار التخطيط االستراتيجي وظيفة أساسية من وظائف 

 : التخطيط االستراتيجي معوقات

كثيرة لفشل التخطيط  معوقات يتفق المعنيون في الفكر اإلداري االستراتيجي على وجود 

 ( :2115، العنزي)االستراتيجي، والتي ينبغي أخذها باالعتبار من قبل اإلدارات العليا وهي كاآلتي 

  منظماتالأو مجالس إدارات  ،قبل الحكومةعدم وجود الدعم السياسي المقبول من. 

  العليا والوسطى والتنفيذية للبدء بعملية التخطيط  اإلداريةضعف تأهيل القيادات

 .أو االلتزام بتنفيذها ،االستراتيجي

  المقاومة بسبب المواقف والمعتقدات الفردية والجماعية للعاملين التي قد تكون غير منسجمة

 .ستراتيجيةالخطة اال مع التغيرات المرغوبة في
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  ضعفًا في مقدار التعاون الواجب  يولدسوء التنسيق والتوجيه بين أقسام المنظمة الذي قد

لألقسام نجاز ما قد تم تكليفه إومقدار تحمل المسؤولية التي يفترض تحملها لغرض  ،بذله

 .رات ضمن مواقع المسؤوليةيجراء التغيإفي  لإلسهاموالشعب والوحدات 

 ل وما ستؤديه من فشل محتمل من قب ،وضعف اإليمان بها ،االستراتيجياتفهم  سوء

 التنفيذية.و  والوسطى، اإلدارات بكل مستوياتها العليا،

 أو ثبات بعض الموازنات التي تفرضها الحكومة أو  ،محدودية التخصيصات المالية

 .وعدم الخروج عليها ألي سبب كان ،اإلدارات العليا

 فضاًل عن  ،وتستوعبه وتتقبله التخطيط االستراتيجي التي تتفهملبشرية قلة الموارد ا

نظام  عدم فاعليةو  ،وضعف الحوافز والتدريب ،اإلداريينفكر مشكالتها الكثيرة التي تشغل 

 .االتصاالت والمعلومات

 وظهور أولويات سياسية جديدة خالل  ،غياب الدعم اإلداري وضعف الموارد االقتصادية

وبين  ،تتمايل في توجهاتها بين الخطة الحالية اإلدارةالتي تجعل مرحلة تنفيذ الخطة 

 .المطلوب تطبيقها من أولويات جديدة

  وعدم اكتمال العملية  ،رد الفعل المصاحب ألول تغيير يصيب الخطة االستراتيجية بالفشل

 .التخطيطية للنهاية

 تؤدي لفشل التخطيط االستراتيجي تتلخص باالتي: معوقات( عدة ب 2116وأورد الكرخي )       

 .التغير والتبدل السريع في البيئة 

  على تحديد األهداف وبناء خطة استراتيجية. اإلدارةقدرة معدم 

 .مقاومة بعض العناصر في المنظمة للتغيير 
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 .عدم توفر الموارد المالية  الكافية إلتمام عملية التخطيط االستراتيجي 

  المسؤوليات داخل المنظمة وضعف هيكلها التنظيمي.عدم وضوح 

  العليا بالمشكالت الروتينية. اإلداريةانشغال المستويات 

 .عدم توفر المعلومات والبيانات الكافية 

 .ربط التخطيط االستراتيجي بفترة األزمات فقط 

مدخل ن هناك العديد من المعوقات التي تواجه استخدام أ إلى( 2113وذهب مساعدة )     

 التخطيط االستراتيجي كمدخل لتحقيق أهداف المنظمة ، ومن أهم هذه المعوقات ما يأتي :

، لعدم توفر في استخدام التخطيط االستراتيجي عدم رغبة مديري المنظمات أو ترددهم -

و عدم المباالة لدى بعضهم في استخدام األساليب الحديثة في عملية أالوقت الكافي لديهم، 

 التخطيط .

وذلك  ،نطباع السيء الذي تتركه مشكالت التخطيط االستراتيجي لدى مديري المنظماتاال -

للتخطيط االستراتيجي، وصعوبة جمع المعلومات والبيانات وتحليلها  لصعوبة وضع نظام

 لوضع الخطة االستراتيجية .

 ينر عدم استقرار الظروف المحيطة بالبيئة الخاصة بالمنظمة بسبب التغير والتبدل المستم -

 . أو فشلها الخطة االستراتيجية تعثر إلىالبيئة مما يؤدي  في

الرغم من إيمانهم على على تحديد األهداف وبناء خطة استراتيجية،  اإلدارةقدرة معدم  -

 قدرات الالزمة لذلك .مالكامل بأهمية التخطيط االستراتيجي، ولكنها ال تمتلك المقومات وال

مة وضعف هيكلها التنظيمي، وعدم توزيع المسؤوليات عدم وضوح المسؤوليات داخل المنظ -

 المختلفة في المنظمة  بشكل صحيح . اإلداريةوالصالحيات على المستويات 
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بالمشكالت  االكتراثالعليا بالمشكالت الروتينية اليومية، وعدم  اإلداريةانشغال المستويات  -

 وتعمل على تطورها .االستراتيجية التي تنهض بالمنظمة 

 توفر المعلومات والبيانات اإلحصائية الكافية لصياغة الخطة االستراتيجية .عدم  -

إدارة المنظمة في  التي تواجهها ( مجموعة من المعوقاتBean, 1933)بين  ذكرو       

واالعتقاد بان هذا النجاح بالنجاح  االنبهار : ما يأتيمنها  عملية التخطيط االستراتيجيإطار 

النشر الضعيف لجميع بأنه ال حاجة لالستمرارية، و وسوف يتكرر دائمًا، وبالتالي يشعر ا مستمر

الوقوع في إطار مفهوم الرضا الذاتي جميع مفاصل عمل المنظمة، و  إلىلها للخطة وعدم إيصا

السياسات القاتلة والتي تتمثل ببناء وتطوير شروط ء بعيدًا عن المقارنات المرجعية، و عن األدا

 ثقافة تنظيمية ضعيفة وعادات غير صحيحة . إلىوية وشديدة مستندة عمل ق

 

 الدراسات السابقة المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي : 

الدول العربية  في ط االستراتيجيالمتعلقة بالتخطي السابقة لدراساتفيما يأتي عرض ل       

 :االتيكقسمين و ومقسمة إلى األحدث  إلىبها من األقدم واألجنبية وقد تم ترتي

 :الدراسات السابقة المتعلقة بمعوقات التخطيط االستراتيجي -1

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في  إلى( دراسة هدفت التعرف 2117أجرى اللوح )         

استبانة تم توزيعها على كل  صممت ،المنهج الوصفي الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة, واتبع

مجالس الجامعة المتمثل في الرئيس ونوابه ورؤساء األقسام  أعضاءجميع  منمجتمع الدراسة 

بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة )الجامعة اإلسالمية، جامعة األزهر، جامعة األقصى ( والبالغ 
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مجموعة من النتائج أهمها : إن ما نسبته  إلى( عضوًا، وقد خلصت الدراسة 241عددهم )

ينة توافق على أن متطلبات إنجاح عملية تطبيق التخطيط االستراتيجي % ( من أفراد الع67.78)

ا بحاجة إلى التطوير، وهي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة متوفرة بمستوى مناسب ولكنه

توفر ثقافة التخطيط و كفاءة الهيكل التنظيمي للجامعة، و ، اإلدارية: كفاءة نظم المعلومات أتيكما ي

وعدم االنشغال باألعمال  ،شعور بأهمية السيطرة على ضغوط العمل اليوميةاالستراتيجي، وال

 الروتينية، وتوفر الموارد واإلمكانات المالية المناسبة. 

ماهية التخطيط  إلى( بدراسة هدفت التعرف 2111كما قام شرف وعامر وعطيرة )        

قه في جامعة تشرين من وجهة نظر االستراتيجي، وأهميته في تطوير التعليم العالي ومعوقات تطبي

ط الفروق في آراء عينة الدراسة في معوقات التخطيإلى ين فيها، والتعرف لامالعاملين اإلداريين والع

المنهج  .وقد اتبع الخبرة، و الرتبة العلميةو متغيرات المؤهل العلمي، لاالستراتيجي في الجامعة تبعًا ل

،  ولتحقيق أهداف البحث صممت وعلمياً  موظفًا إدارياً  (81الدراسة على )الوصفي, واشتملت عينة 

%( من أفراد العينة وافقوا على وجود المعوقات المذكورة في 21.47استبانة. وأظهرت النتائج أن )

%( بدرجة متوسطة، في 26.18) و% ( بدرجة مرتفعة، 32.93االستبانة بدرجة مرتفعة جدًا، و) 

ًا. %( بدرجة منخفضة جد5لمعوقات بدرجة منخفضة، و)% ( وافقوا على هذه ا14.56حين أن )

رتبة العلمية الفروق لصالح فئة الماجستير, والللمؤهل العلمي وكانت  كما وجدت فروق دالة تبعاً 

 , وعدم وجود فروق دالة تبعًا لمتغير الخبرة.ق لصالح فئة أعضاء الهيئة الفنيةوكانت الفرو 

معوقات التخطيط االستراتيجي  إلى( دراسة هدفت التعرف 2112) نةر اوأجرى الكلثم وبد

، وتم وتم استخدام المنهج الوصفي ،جهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيهافي جامعة أم القرى من و 

عضوًا، وأظهرت نتائج الدراسة ما يأتي : حصلت  (143)استخدام استبانة طبقت على عينة 
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وأن أعلى هذه المعوقات هي  ،ة أم القرى على درجة كبيرةمعوقات التخطيط االستراتيجي في جامع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة و  ين والتعقيد اإلداري في الجامعة،الروت

(0.05 ≥ α بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الخبرة والرتبة )األكاديمية. 

سم         الكشف عن معوقات التخطيط  إلى( دراسة هدفت 2113اعيل )كما أجرى سعيد وا 

وقد  ،العليا ورؤساء األقسام اإلدارةاالستراتيجي بكلية التربية بجامعة الخرطوم من وجهة نظر 

 واعتمدتالمنهج الوصفي, وقد استخدم ، فرداً  (25) منمكونة ة تصرت الدراسة على عيناق

ج المتعلقة بالمحور األول عن أهمية التخطيط االستراتيجي أشارت النتائ، و ستبانة كأداة للدراسةاال

تأكيد عينة الدراسة على أهمية األخذ بأساليب التخطيط  إلىلكلية التربية بجامعة الخرطوم 

هيئة  أعضاءوعلى ضرورة نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي بين  ،االستراتيجي في تطوير الكلية

كسابهم مهارات التخطيط وعقد دورات تدريب ،التدريس بالكلية ية لهم بغرض تنمية معارفهم وا 

نتائج المحور الثاني عن واقع رؤية ورسالة الكلية من حيث الجودة والوضوح  أشارتاالستراتيجي، و 

وضوح رؤية الكلية إال أن هناك حاجة لتطويرها في ضوء معايير الجودة  على الرغم منأنه  إلى

لىوالضمان العالمية لكليات التربية, و  إعادة النظر في أهداف الكلية وبرامجها، وأوضحت النتائج  ا 

المتعلقة بالمحور الثالث عن معوقات التخطيط االستراتيجي لوظائف التعليم الجامعي بالكلية بأن 

تطبيق التخطيط االستراتيجي في مجال التدريس الجامعي بالكلية تتمثل في قلة أهم معوقات 

سنويًا  بةقبول أعداد كبيرة من الطلعن  فضالً  ،وضعف البيئة التعليمية بالكلية ،اإلمكانات المادية

 هيئة التدريس.  عضاءوغياب التدريب والتأهيل الخارجي أل

اسة هدفت التعرف إلى معوقات التخطيط االستراتيجي ( در 2117وأجرى ابريعم وزروالي )         

بجامعة أم البواقي )الجزائر( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وتم استخدام المنهج الوصفي، 
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( عضو هيئة تدريس، وخلصت الدراسة عن النتائج االتية: 81وطورت استبانة طبقت على عينة )

أم البواقي على درجة متوسطة، وأن أعلى هذه  حصلت معوقات التخطيط االستراتيجي في جامعة

المعوقات هي: وجود فجوة بين برامج الجامعة ومتطلبات سوق العمل، واالعتقاد بان التخطيط 

االستراتيجي هو عمل لمواجهة األزمات فقط، وأن معظم العاملين في الجامعة ال يعرفون رؤيتها 

الهداف االستراتيجية في الجامعة للقياس، وضعف ورسالتها وأهدافها االستراتيجية، وعدم قابلية ا

التنسيق عند وضع الخطط االستراتيجية، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط 

 استجابات أفراد العينة تعزى لمتغيري الجنس والرتبة األكاديمية.

 الدراسات السابقة المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي: -2

عملية  إلىهدفت التعرف  ( دراسة في المملكة المتحدة(Cowburn,2005رن و أجرت كاوب      

( 51التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي البريطانية، وتكونت عينة الدراسة من )

مؤسسة تعليم عالي بريطانية تم تحليل وثائقها ومقارنة أعمالها ومالحظة أداء اإلداريين فيها، وبينت 

قلة  إلىمعات البريطانية ال تمارس عمليات التخطيط االستراتيجي ويعود ذلك الدراسة أن الجا

الموارد المالية المتاحة، وازدواجية القرار, وعدم وضع الخطط الواقعية للعمل وذات األهداف 

 المحددة.

 لتخطيط االستراتيجي في رضا المستفيدأثر ا إلىالتعرف إلى ( 2115حسين ) وهدفت دراسة      

أداة  انةوقد تم استخدام استمارة االستب، في محافظة كربالء ة نظر إدارة الجودة الشاملةمن وجه

ن التخطيط أمجموعة من االستنتاجات من أهمها  إلىتوصلت الدراسة و ، ترئيسة في جمع البيانا

عدا ( غيراته )الجودة والوقت والخدمةومت مستفيدوتأثير في رضا ال يةاالستراتيجي له عالقة ارتباط

 .السعر
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مدى توفر مؤشرات التخطيط  إلى( دراسة هدفت التعرف 2116أجرت الحارثي )و        

( 215)استخدام استبانة طبقت على عينة وتم االستراتيجي في كليات البنات بالجامعات السعودية, 

, وأظهرت النتائج أن درجة المنهج الوصفي واستخدم، دة, ورئيسة قسم، وعضو هيئة تدريسعمي

بدرجة متوسطة،  وفر مؤشرات التخطيط االستراتيجي في كليات البنات في الجامعات السعوديةت

(  في درجة توفر مؤشرات α ≤ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى وتبين وجود فروق

وكانت  ي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة،الوظيفالمسمى : حسب متغيرات التخطيط االستراتيجي،

 . على التوالي  سنوات فأكثر 11والدكتوراه, و الفروق لصالح فئة رئيسة قسم, 

مدى وضوح مفهوم التخطيط  إلى( دراسة هدفت التعرف 2116كما أجرى الدجني )       

االستراتيجي، ودرجة ممارسته في الجامعة اإلسالمية في غزة، ومدى توافر معايير الجودة المعتمدة 

نموذج الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة النوعية لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين أالتي تضمنها 

في ومنهج تحليل المنهج الوص ستخدمأفي الخطة االستراتيجية للجامعة, ولتحقيق أهداف الدراسة 

( عضو هيئة 117الدراسة من )ت عينة استبانة كأداة للدراسة. وقد تكونتصميم تم المحتوى و 

، تخطيط االستراتيجي  بدرجة مرتفعةوضوح مفهوم ال :أتيوأظهرت نتائج الدراسة ما يريس، دت

وجود ضعف في صياغة بعض جوانب رسالة الجامعة ورؤيتها وأهدافها، من حيث  عمومية و 

الرؤية، وضعف استشرافها للمستقبل، وعدم دقة التعبير في بعض جوانب الرسالة، وأظهرت توافر 

ية لالعتماد والجودة والنوعية في مكونات الخطة االستراتيجية للجامعة بنسبة معايير الهيئة الوطن

  .مرتفعة 

الكشف عن تصورات الرؤساء والقادة  إلى( دراسة هدفت Ford, 2008وأجرى فورد )      

( 74ية التخطيط االستراتيجي وتكونت عينة الدراسة من )اعلولين الماليين حول فؤ األكاديميين والمس
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خلصت و ستخدم المنهج الوصفي، ااستبانة عليهم، وقد من جامعة شمال كارولينا، تم تطبيق فردًا 

أن الرؤساء كانوا متفائلين حول عملية التخطيط االستراتيجي، كما يجب أن يتضمن  إلىالدراسة 

، وتؤثر عمليات التخطيط اإلداريةتطبيق عملية التخطيط االستراتيجي مشاركة جميع المستويات 

 جميع العمليات األخرى في الجامعة.  فياالستراتيجي 

 إلى( التعرف Al- Omari & Salameh, 2009العمري وسالمة ) هدفت دراسةو  

التخطيط االستراتيجي في بيئة إصالح  اعليةالتدريس واألكاديميين حول ف هيئة أعضاءتصورات 

( إداريًا في 188تدريس و)( عضو هيئة 338ة الدراسة من )ينالتعليم العالي األردني، وتكونت ع

 ،المنهج الوصفي واتبع ،ولتحقيق هدف الدراسة طبقت استبانة ،الجامعات الحكومية والخاصة

ية التخطيط االستراتيجي، اعليق هو أكثر العوامل المؤثرة في فوبينت الدراسة أن جانب عمق التطب

ية متوسطة، اعلهيئة التدريس واألكاديميين يرون أن التخطيط االستراتيجي يتم بدرجة ف أعضاءأن و 

ذ الجامعة والجنس لصالح الجامعات الحكومية  يتباينت اآلراء بين أفراد العينة تبعًا لمتغير  وا 

 .على التوالي والذكور

التخطيط االستراتيجي استقصاء العالقة بين  إلى( دراسة هدفت 2111أجرى سليمان )كما          

( عميدًا ومعاون عميد 61وتكونت العينة من) ،في تحقيق اإلبداع اإلداري في جامعة الموصل

واالستبانة  المنهج الوصفي، استعمل، و عشوائيةال الطريقةاختيروا ب، ورئيس قسم من األقسام العلمية

، وأن نسبيا في الجامعة جيدأن التخطيط االستراتيجي  : تيةئج اآلوتوصلت الدراسة للنتا كأداة،

قوية ومعنوية بين التخطيط االستراتيجي واإلبداع المنظمي في الجامعة إذا  يةرتباطإهناك عالقة 

وجود عالقة تأثير قوية بين التخطيط االستراتيجي و (، 1,81بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما )

لدى عمداء  اً تفاقان هناك أ(، و 0,70ها )بلغت قيمة معامل التحديد فيواإلبداع المنظمي إجمااًل إذ 
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أجمعوا  إذالتخطيط االستراتيجي واإلبداع المنظمي  إلىالكليات ورؤساء األقسام العلمية في ميلهم 

 في إجاباتهم وبدرجة موافق على جميع العبارات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي واإلبداع المنظمي.

واقع التخطيط االستراتيجي في جامعة  إلى( دراسة هدفت التعرف 2111أجرى عربيات )و          

المنهج الوصفي,  التدريسية فيها، وقد اتبع الهيئة أعضاءالعلوم اإلسالمية العالمية من وجهة نظر 

( 176ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة، وتم توزيعها على عينة الدراسة البالغ عددهم )

 وجاءتكان متوسطًا،  لي لتطبيق التخطيط االستراتيجيأن الواقع الك إلىدًا. وتوصلت الدراسة فر 

واقع رسالة و  ،اقع األهداف االستراتيجية كان مرتفعاً و  :ت التخطيط االستراتيجي كما يأتيمجاال

، ةمتوسط بدرجةواقع البيئة الداخلية والخارجية ة، ثم متوسط بدرجةالجامعة ورؤيتها المستقبلية 

 .ةمتوسط بدرجةواقع الخطط والبرامج الدراسية وأخيرًا 

ممارسات المشاركة  إلىبدراسة هدفت التعرف   (Washington, 2011)كما قام واشنطن         

والفجوات بين الممارسات الحالية والنتائج المتوقعة كما جاء في التخطيط االستراتيجي لكلية 

أداة المالحظة عن طريق التقييم من خالل استعراض  تخدام تم اسالمجتمع بجامعة تكساس، 

التخطيط وقدمت نتائج هذا التقييم مراجعة لنجاحات  ،االستراتيجية للخدمات التعليمية الخطة

نهج المتبع في القياس والتحليل، وقدمت الدراسة رؤية نقدية حول عمليات مواله، وفشلاالستراتيجي 

 ايير قياس التقييم. ية وأهمية معالخطة االستراتيج

توافر مؤشرات التخطيط االستراتيجي من  درجة إلى التعرف (2113شقر)األ هدفت دراسةو       

طالبًا وطالبة تم اختيارهم  (278)وجهة نظر الطلبة بجامعة إربد األهلية وتكونت عينة الدراسة 

قد أظهرت كأداة للدراسة. و  استبانةوتم بناء  ،المنهج الوصفي لطريقة العشوائية, وقد استخدمبا

أن مؤشرات التخطيط االستراتيجي في جامعة إربد من وجهة نظر الطلبة  :تيةالدراسة النتائج اال
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وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى تال و جاءت بدرجة متوسطة على جميع المجاالت، 

, والسنة الدراسية, ونوع جنسلمتوسطات استجابات أفراد العينة تعزى لمتغيرات ال (α≥1.15)الداللة 

 .تخصص ال

 ,Tatiane, , Francisco) كما أجرى تاتيان وفرانسيس وانطونيو وجون كالفيس       

Antonio,& Goncalves, 2013)  التخطيط االستراتيجي  إسهاممعرفة مدى  إلىدراسة هدفت

أداء الجامعات البرازيلية من والية بارا سواء كان إيجابيا أو سلبيا، لتحقيق األهداف المؤسسية،  في

كانت تسعى لشرح العالقة السببية بين التخطيط االستراتيجي واألهداف المؤسسية، وأجريت  إذ

مقابالت مع المديرين في المستويات االستراتيجية وأجريت عملية جمع البيانات من خالل المقابالت 

قد أنجزت ما يقرب من جميع  األولىالجامعة  أن االستبيانات والبحوث في جامعتين، وقد وجدو 

من و بشكل إيجابي في تحقيق األهداف المؤسسية،  أسهمتخطوات عملية التخطيط االستراتيجي و 

ن الجامو ناحية أخرى   في تحقيق األهداف بشكل ايجابي.إلسهام عة الثانية لم تتمكن من اا 

الكشف عن مدى توفر مؤشرات التخطيط  إلى( بدراسة هدفت 2113حلس ) وقام      

لك ت, وعالقة هيئة التدريس أعضاءمن وجهة نظر  اإلسالمية بغزة اتيجي في الجامعةاالستر 

وتم استخدام االستبانة كأداة المنهج الوصفي،  اتبعوقد ، تبة العلميةالكلية, والخبرة, والر ، متغيراتال

: أن تيةالنتائج االالدراسة أظهرت ، وقد ( عضو هيئة تدريس61)عينة  للدراسة، طبقت على

هيئة  أعضاءمؤشرات التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية متوفر بدرجة كبيرة من وجهة 

التدريس، وبينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد العينة عند مستوى الداللة 

(1.15≤α) ق وكانت الفروق لصالح الكليات اإلنسانية، وال توجد فرو  تخصصتعزى لمتغيرات ال

 .لمتغيرات الخبرة والرتبة العلميةذات داللة إحصائية تعزى 
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التخطيط االستراتيجي استقصاء العالقة بين إدارة التغيير و  إلى (2114يحيى ) دراسة وهدفت      

م لدى رؤساء األقسام العلمية في الجامعة المستنصرية، واقتصرت الدراسة على رؤساء األقسا

، وتوصلت الجامعة ( رئيس قسم71المستنصرية، وتم اختيار عينة مكونة من )العلمية في الجامعة 

لدى رؤساء األقسام العلمية في الجامعة  والتخطيط االستراتيجي تغييرال: وجود إدارة إلىالدراسة 

 . ، وهناك عالقة ارتباطية بينهماالمستنصرية

لتخطيط االستراتيجي في مدارس واقع ا إلى( دراسة هدفت التعرف 2114وأجرى الليمون )        

يمثلون مجتمع  أعضاء( 216التعليم العام في منطقة أبو ظبي التعليمية، وقد أجريت الدراسة على )

وضوح مفهوم  أن إلىالدراسة البحث من موجهين تربويين ومديري مدارس، وقد توصلت نتائج 

بو ظبي كان بدرجة مرتفعة، وأنهم التخطيط االستراتيجي لدى إدارات مديري التعليم العام بمدارس أ

 . االستراتيجي بدرجة مرتفعة أيضاً  يهتمون ويمارسون التخطيط

استقصاء مستوى إدراك القادة اإلداريين  إلى( بدراسة هدفت 2115وقام السامرائي )        

للتخطيط االستراتيجي من وجهة نظر العاملين في إدارات التخطيط في الوزارات العراقية، وكان عدد 

، لجمع البيانات استبانة وطورت( فردًا تم اختيارهم من أربع وزارات عراقية، 321أفراد العينة )

للتخطيط االستراتيجي ة اإلداريين في الوزارات العراقية أن مستوى إدراك القاد إلى توصلت الدراسةو 

في مستوى إدراك  (α≥1.15)ذات داللة إحصائية عند مستوى  اً ، وأن هناك فروقكان متوسطاً 

أقل من  -6ر، )ولصالح الذكو والخبرة القادة اإلداريين للتخطيط االستراتيجي تعزى لمتغير الجنس 

 .صائية تعزى لمتغير المؤهل العلميفروق ذات داللة إح، وعدم وجود سنوات( على التوالي 11

واقع التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم  إلىالتعرف  إلى( 2116داود ) وهدفت دراسة        

عضو هيئة ( 65)وطبقت علىوفق متطلبات ريادية الجودة في نظام التعليم الجامعي العراقي، 
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وجود روابط : إلىوتوصلت الدراسة  ،خاصة للدراسة، وصممت استبانة تدريس من جامعة بغداد

حقيقية مقبولة بين التخطيط االستراتيجي وريادية الجودة في اطار البيئة الحالية، وأن التخطيط 

 .اعلة للمؤسسة التعليمية الناجحةاالستراتيجي يزداد تأثيره قوة في خلق الجودة الف

 منها :ملخص الدراسات السابقة وموقف الدراسة الحالية 

وجد الباحث العديد من الدراسات  ذات الصلةاالطالع على الدراسات السابقة من خالل         

تعليق  أتيفيما يعلى أن تكون حديثة و  ستراتيجي بشكل عام وقد حرصالتي تناولت التخطيط اال

 على هذه الدراسات:

 في أداء المنظمات، وأثره ة على أهمية التخطيط االستراتيجياتفاق مجمل الدراسات السابق ،

 في درجة الممارسة الفعلية للتخطيط االستراتيجي . نتائج هذه الدراسات ولكن تباينت

  تطبيق التخطيط االستراتيجي في مؤسسات لاتفاق بعض الدراسات على وجود معوقات

 التعليم العالي، وتباينها في الدرجة الكلية لهذه المعوقات، وكذلك في ترتيبها.

  هيئة  أعضاءتباين الدراسات السابقة في طبيعة العينة، فمنهم من اختار العينة من

التدريس، ومنهم من اختارها من القادة األكاديميين، أو من الموظفين اإلداريين في 

 المنظمات موضوع الدراسة .

 ( 2116)من: الحارثي ة من حيث الهدف كما في دراسة كلاتفقت بعض الدراسات السابق

( 2111) وآخرون( و شرف 2111( و سليمان )Ford,2008وفورد ) (2116جني )والد

( وحلس 2111( وعربيات )Al- Omari & Salameh, 2009والعمري وسالمة)

(2113 .) 
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 من:  سة )االستبانة( كما في دراسة كلواتفقت بعض الدراسات السابقة من حيث أداة الدرا

( والعمري Ford,2008( و فورد )2117)( و اللوح 2116( والدجني)2116الحارثي )

وآخرون ( و شرف، 2111( و سليمان )Al- Omari & Salameh, 2009) وسالمة

( و تاتيان وآخرون 2113( واألشقر)2112( والكلثم، وبدرانة )2111( وعربيات )2111)

( Tatiane et al,2013)  سماعيل2113)حلسو (. واتفقت جميع 2113)( و سعيد وا 

 ابقة من حيث أن العينة كانت من منسوبي التعليم الجامعي.الدراسات الس

 ( و 2117)من: اللوح ة من حيث الهدف كما في دراسة كلاختلفت بعض الدراسات السابق

سماعيل( وسعيد و 2112)ةنر ابدالكلثم و  (، كما اختلفت الدراسات السابقة من حيث 2113)ا 

 .(Washington, 2011)أداة الدراسة كما في دراسة: واشنطن

  استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة أمور منها: األدب النظري واختيار منهج

 الدراسة، وبناء أداة الدراسة ) االستبانة(، وتحديد المتغيرات واإلجراءات المناسبة للدراسة.

 وما يميز الدراسة الحالية عن غيرها  : 

  معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في  إلىالتعرف  هدفتإنها

 هيئة التدريس . أعضاءمن وجهة نظر  بغداد

  استخدمت هذه الدراسة استبانة لجمع البيانات كما هو الحال في معظم الدراسات السابقة

إال ان محتوى هذه االستبانة تميز بالتركيز على معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي 

تنظيمية، المعوقات الدارية، و المعوقات اإلمعوقات بشرية، و الوزعة على أربعة محاور: )م

 مادية( .المعوقات الو 

 النسبية في اختيارها لعينة  الطبقية العشوائيةهذه الدراسة باستخدامها العينة  تميز كما ت

 الدراسة .



57 
 

 
 

  أي دراسة  إذ لم تجرة وهي جمهورية العراق، أجريت في بيئة جديد الدراسةهذه  كما أن

 الجامعات العراقية . يحول معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي ف (حسب علم الباحث)

  الجامعة و  ،: )جامعة بغداديفي بغداد ه ثالث جامعات حكوميةعلى طبقت هذه الدراسة

 (. ، وجامعة النهرين المستنصرية
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 الفصل الثالث

 الطريقة واالجراءات
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 الفصل الثالث

 الطريقة واالجراءات 

لإلجراءات وطريقة الدراسة التي اتبعت لتحقيق االهداف من  تناول هذا الفصل عرضاً        

األداة المستخدمة لجمع و  ،وعينتها، ومجتمعها، من حيث المنهجية المستخدمة في الدراسة، الدراسة

 والمعالجة االحصائية التي قام، ومتغيرات الدراسة، لية التحقق من صدقها وثباتهاآو ، البيانات

 الباحث باستخدامها في تحليل البيانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة وذلك على النحو اآلتي:

 منهج الدراسة: 

الحالية،  للدراسة المالئم المنهج بوصفه ،المسحي الوصفي المنهج باستخدام الباحث قام

 اليها أشير عدة دراسات في استخدم المدروسة، والذي للظاهرة الحقيقي الواقع وصف على العتماده

  .السابقة الدراسات في

 مجتمع الدراسة: 

 ، إذات جامع (9) عددها والبالغ بغداد في الحكومية الجامعات جميع الدراسة مجتمع تضمن

 .(1) الجدول في موضح وكما (14900) فيها التدريس هيئة أعضاء عدد بلغ

 

 

 

 



61 
 

 
 

  (1) الجدول

 بغداد في الحكومية الجامعات توزيع

 التدريسيين عدد التأسيس الجامعة ت

 6642 1958 بغداد جامعة 1

 3231 1963 المستنصرية الجامعة 2

 1380 1975 التكنولوجية الجامعة 3

 922 1989 العراقية الجامعة 4

 1057 1993 النهرين جامعة 5

 1533 2014 الوسطى التقنية الجامعة 6

 66 2014 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة 7

 46 2014 الكرخ جامعة 8

 23 2014 والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة 9

 14911   المجموع 

 

 عينة الدراسة:

 :االتية اإلحصائية المعاينة طرق استخدام تم

 من جامعات ثالث اختيار تم واحدة، إذ مرحلة ذات العشوائية العنقودية العينة استخدام تم        

 عدد أما، النهرين المستنصرية، وجامعة بغداد، والجامعة جامعة :وهي بغداد في الحكومية الجامعات

 (10930) الكلي المجموع كان فقد اختيارها تم التي الثالث الجامعات في التدريس هيئة أعضاء

 :وهي الثالث الجامعات في التدريس هيئة أعضاء توزيع يبين الذي (2) الجدول في موضح وكما

 .الجنس وحسب النهرين المستنصرية، وجامعة بغداد، والجامعة جامعة
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  (2)جدولال

 الجنس حسب المختارة الثالث الجامعات في التدريس هيئة أعضاء توزيع

 الكلي العدد النسبة اإلناث النسبة الذكور الجامعة ت

 6642 47.0% 3125 53.0% 3517 بغداد جامعة 1

 3231 %47.2 1545 52.2% 1686 المستنصرية الجامعة 2

 1057 %44.7 472 %55.3 585 النهرين جامعة 3

   10930   الكلي المجموع 

        

 الثالث الجامعات في التدريس هيئة أعضاء تحديد تم النسبية، إذ العشوائية الطبقية العينة استخدامو 

 وهم أنثى ( 152) و راً ذك (184)  منهم فرداً  (336) العينة أفراد عدد الجنس، وكان حسب

 الدراسات في المناسب العينة حجم حديدت جدول إلى استناداَ  وذلك الثالث الجامعات على موزعون

 (Kregcie& Morgan1970) ومورجان كرجسي أعده الذي من حجم المجتمع المسحية الوصفية

 .(3) بالجدول موضح وكما، 

 (3) جدولال

 والجامعة الجنس حسب الثالثة الجامعات في التدريس هيئة أعضاء من الدراسة عينة عتوز 

 الكلي العدد اإلناث الذكور الجامعة ت

 213 92 111 بغداد جامعة 1

 98 45 53 المستنصرية الجامعة 2

 35 15 21 النهرين جامعة 3

 336 152 184 الكلي المجموع 
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 (4الجدول )

 حسب متغيراتها توزع عينة الدراسة 

 المجموع العدد المستوى المتغير

 الجنس
 336 184 ذكر
  152 أنثى

 تخصصال
 336 148 علمية
  188 إنسانية

  األكاديميةالرتبة 

  54  أستاذ
 336 156 مساعد أستاذ

  80 مدرس
  46 مدرس مساعد

 عدد سنوات الخبرة
  38 سنوات 5أقل من 

 336 114 سنوات 11- 5من 
  184 سنوات فأكثر11

 

  أداة الدراسة:

 الجامعات في االستراتيجي التخطيط تطبيق معوقات إلى للتعرف استبانة بتطوير الباحث قام

 من باالستفادة الموضوع أدبيات مراجعة خالل التدريس، من هيئة أعضاء نظر وجهة من الحكومية

 الكلثم ودراسة،  (2010)آخرونو  شرف دراسةك السابقة الدراساتفي  وردت التي االستبانات

 األدب على االطالع خالل الدراسات، ومن لهذه النظري األدب من االستفادة وكذلك ،(2012)وبدرانه

، آراء المحكمين والمختصين التربويين فضاًل عن، االستراتيجي التخطيط معوقات بموضوع المتعلق

ة االستبان تطوير تم، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةوبعد االطالع على األدبيات 

 ، فضاًل عن المعلوماتمجاالت أربعةمن  ( وتتكون5الجدول )في موضح  كما هوكأداة للدراسة 

 : أتيبحث مقسمة لعدة فقرات وهي كما يالديموغرافية األساسية لل
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 (5) الجدول

 مجاالت وتشكيلة أسئلة االستبانة 

 عدد الفقرات مجاالت االستبانة التسلسل
 8 المعوقات البشرية 1
 10 المعوقات التنظيمية 2
 7 اإلداريةالمعوقات  3
 6 المعوقات المادية 4

 31 مجموع فقرات االستبانة

 
 مجاالت كما  أربعة ( فقرة موزعة على31) من ةستباناالت وقد تكون             

، أوافق( 4)، أوافق بشدة( 5إذ حدت خمسة مستويات وهي: )، وتم اعتماد سلم ليكرت الخماسي 

مرتفعة لدرجة ( درجة 5اذا تمثل الدرجة )، ال أوافق بشدة( 1)، ال أوافق( 2)، حد ما إلىأوافق ( 3)

 ( درجة متدنية.1كما تمثل الدرجة )، االستخدام

 صدق أداة الدراسة:

 بصيغتها االستبانة عرض وتم ،الظاهري الصدق استخدام تم ،الدراسة أداة صدق من للتأكد

أساتذة الجامعات  من المحكمين من عدد على (1) الملحق فقرة (36) فقراتها عدد البالغ األولية

 من %(81 (أيدها التي االستبانة فقرات قبول ، وتماً محكم (13)م، وعددهالعراقية واألردنية

 المحكمين، وحذفت من (70%) أو (60%) على حصلت التي الفقرات تعديل المحكمين، وتم

 (31) من تتألف النهائية االستبانة أصبحت دون، وبذلك فما (50%) على حصلت التي الفقرات

 .(2) الملحق في موضحة وكما فقرة
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 ثبات أداة الدراسة: 

عادة االختبار طريقة الباحث الدراسة، استخدم أداة ثبات من للتأكد        – test)االختبار وا 

retest) الدراسة عينة خارج من فرداً  (20) من مكونة استطالعية عينة على األداة بتطبيق  قام إذ 

 الثبات معامل حساب ، وتماألول والتطبيق الثاني التطبيق عملية بين أسبوعان مدته زمني بفاصل

 ستخدمتأ كما ،التي تحصلت عليها فقرات األداة درجاتال بين بيرسون ارتباط معامل باستخدام

( يبين معامالت ثبات االستبانة على 6والجدول )، (Cronbach Alpha)الفا كرونباخ معادلة

 النحو االتي:

 ( 6جدول )ال

درجة معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة استبانة  ثبات معامالت

 .هيئة التدريس أعضاءنظر 

 معامل كرونباخ الفا معامل ارتباط بيرسون المجال

 0.59 0.77 المعوقات البشرية

 0.72 0.89 المعوقات التنظيمية

 0.61 0.76 اإلداريةالمعوقات 

 0.78 0.67 المعوقات المادية

  0.88 االستبانة ككل

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في  ستبانةأن معامل ثبات ا (6من الجدول ) يالحظ

باستخدام معامل ارتباط ، هيئة التدريس أعضاءالجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

وهي قيمة ، وهذه القيم ت عد مقبولة ألغراض الدراسة الحالية، للدرجة الكلية( 0.88بلغ ) بيرسون

  عالية جدا في ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة.
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 متغيرات الدراسة: 

 :تيةمتغيرات المستقلة اآلالاشتملت الدراسة على  .1
 (.أنثى، ذكر) جنسال 

 علمي، إنساني التخصص( ) 

  مساعد، مدرس، مدرس مساعد ( أستاذ، أستاذ) األكاديميةالرتبة 

  سنوات  11سنوات( )  11أقل من – 5 سنوات ( )من 5سنوات الخبرة )أقل من
 (.فأكثر

 المتغير التابع: .2
  معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من

 .هيئة التدريس أعضاءوجهة نظر 

 المعالجة االحصائية: 

من خالل تطبيق البرنامج  البيانات لتحليل اآلتية اإلحصائية األساليب استخدام تم           

 : (SPSS)ٍ اإلحصائي

 عينة أفراد يعطيهررا التي القيمة لحساب وذلك المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط 

  ل.مجا لكل العام الحسابي فقرة، والمتوسط لكل الدراسة

 اختبا( ر تt) متوسطات بين فروق من يوجد قد ما داللة  إلىف للتعر  مستقلتين لعينتين 

 . تخصصالجنس، وال إلى تعزى التي ومجاالتها االستراتيجي التخطيط معوقات درجة

 االتجاه حادياأل التباين تحليل (One-way ANOVA) من يوجد قد ما داللة إلى للتعرف 

 التخطيط معوقات على الدراسة عينة أفراد استجابات درجات متوسطات في فروق
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 الفروق ولمعرفة، الخبرة ، وسنواتاألكاديمية الرتبة إلى تعزى التي ومجاالتها االستراتيجي

 .شيفيه اختبار استخدام تم فئة أي لصالح

 رتباط بيرسون ل إجاد معامل االتساق الداخلي، ومعامتم استخدام معامل كرونباخ ألفا إلي

 إليجاد معامل الثبات.

 إجراءات الدراسة:

 باإلجراءات اآلتية: الباحث امق        

 وعينتها الدراسة مجتمع تحديد. 

 المعلومات. جمع في المستخدمة االستبانة إعداد 

 وزارة إلى موجه االوسط الشرق جامعة رئاسة من مهمة تسهيل كتاب على الحصول 

 .(4) الملحق ،العراقية العلمي والبحث العالي التعليم

 وثباتها االستبانة صدق من التحقق تم. 

 ( 451تم توزيع ) ، إذالثالث الجامعات في التدريس هيئة أعضاء على االستبانة توزيع

( كونها ناقصة الفقرات، فأصبحت 34( استبعد منها )371استبانة، حيث تم استرداد )

 .( وهي تمثل عينة الدراسة336)

 إحصائيًا. وتحليلها االستبانات جمع 

 ( تحليل البيانات إحصائيًا باستخدام الرزمة اإلحصائيةSPSS)  للعلوم اإلنسانية

 واالجتماعية.

  الفصل الرابع ومناقشتها في الفصل الخامس.عرض النتائج في 

 تم التوصل إليه من نتائج.وصيات والمقترحات بناًء على ما تقديم الت 
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 معيار الحكم :

 : تم اعتماد المعيار اآلتي لتحديد درجة معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي

االجابرة مقسرومة علرى عردد  ألبردال (1الحرد األدنرى للمقيراس ) –( 5الحد األعلى للمقيراس )
 المستويات أي:

 القيمة الدنيا للبديل  – عليا للبديلمة الالقي

 اتمستويعدد ال        

 
   

 
   = 

 
  =1.33 

 ( 2.33- 1المنخفض من ) المستوىوبذلك يكون 

 (3.67 – 2.34المتوسط من ) المستوى             

 (5.00-3.68المرتفع من ) المستوى             
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

عن  اإلجابة خالل من الدراسة هذه إليها توصلت التي للنتائج عرضاً  الفصل هذا تضمن      

  :النحو اآلتي وعلى، أسئلتها

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من ما السؤال األول: 
 ؟هيئة التدريس أعضاءوجهة نظر 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  حساب لإلجابة عن هذا السؤال تم      
معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات هيئة التدريس ل أعضاءاستجابة  لمجاالت

يوضح  (7) والجدول، وللمجاالت ككل، هيئة التدريس أعضاءالحكومية في بغداد من وجهة نظر 
 ذلك.

  (7جدول )ال

هيئة  أعضاءالستجابة  لمجاالتالجميع ودرجة اإلعاقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 ي في الجامعات الحكومية في بغداد.تطبيق التخطيط االستراتيج لمعوقات التدريس

رقم 
 المجال

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 االعاقة

 مرتفعة 1 0.47 4.13 المعوقات المادية 4
 مرتفعة 2 0.41 3.84 المعوقات التنظيمية 2
 مرتفعة 3 0.42 3.72 المعوقات اإلدارية 3
 متوسطة 4 0.43 3.63 المعوقات البشرية 1

 مرتفعة  0.33 3.82 ككل االستبانة
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معوقات عن الستجابة أفراد عينة الدراسة ( أن المتوسطات الحسابية 7يظهر من الجدول )

هيئة  أعضاءتطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

باستثناء المعوقات  لالستبانة ككل رتفعةم درجة إعاقة( وب4.13 – 3.63تراوحت ما بين ) التدريس

وجاء ترتيب المجاالت من حيث المتوسط الحسابي على النحو ، البشرية جاءت بدرجة متوسطة

وبلغ المتوسط  ،المعوقات البشرية ،اإلداريةالمعوقات  ،المعوقات التنظيمية، المعوقات الماديةاآلتي: 

 .رتفعةم درجة إعاقة( ويعكس 3.82)ككل  ةلالستبانالحسابي الكلي 

 التي:أما بالنسبة للفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو ا

 المعوقات البشرية:مجال  .1

معوقات تطبيق التخطيط  لدرجة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

لفقرات هذا ، هيئة التدريس أعضاءاالستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

 يوضح ذلك (8)والجدول ، المجال

 ( 8جدول )ال

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات ودرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

 مرتبة تنازليا.المعوقات البشرية مجال في  هيئة التدريس أعضاءالحكومية في بغداد من وجهة نظر 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 االعاقة

ضعف االهتمام بتدريب فرق التطوير  5
 االستراتيجي. الجامعي على التخطيط

 رتفعةم 1 0.71 4.02

هيئة التدريس  أعضاءندرة اشتراك  1
 باألقسام في وضع الخطط.

 رتفعةم 2 0.80 3.88
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7 
ضعف ثقة البيئة المحيطة بالتخطيط 

 بالجامعة. األكاديميةاالستراتيجي لألقسام 
 رتفعةم 3 0.70 3.75

8 
تركيز عضو هيئة التدريس على الجانب 

 التدريسي فقط.
 رتفعةم 4 0.73 3.70

6 
نقص الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ 

 الخطط االستراتيجية
 توسطةم 5 0.97 3.67

 توسطةم 6 0.87 3.50 .هيئة التدريس للتغيير أعضاءمقاومة  3

غموض مفهوم التخطيط االستراتيجي لدى  2
 هيئة التدريس. أعضاءبعض 

 توسطةم 7 0.82 3.44

هيئة التدريس  أعضاءضعف إلمام بعض  4
 باألسس العلمية لخصائص القسم.

 توسطةم 8 0.95 3.12

 توسطةم  0.43 3.63 المجال ككل

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات 8) يبين الجدول         

المجال تراوحت بين المتوسطات الحسابية لهذا ويالحظ أن ، ككل والمجال المعوقات البشريةمجال 

 درجة إعاقة( وب3.63أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي ) .(4.02 – 3.12)

 .توسطةم

ضعف االهتمام بتدريب فرق التطوير الجامعي ” ( ونصها:5الفقرة ) األولىبالرتبة  تجاءو        

 درجة إعاقةوب( 0.71( وانحراف معياري )4.02بمتوسط حسابي ) ”على التخطيط االستراتيجي.

هيئة التدريس باألقسام في  أعضاءندرة اشتراك  ” ( ونصها:1بالرتبة الثانية الفقرة ) تجاء، و رتفعةم

جاءت و ، رتفعةم درجة إعاقة( وب0.80( وانحراف معياري )3.88بمتوسط حسابي ) ”وضع الخطط.

 أعضاءغموض مفهوم التخطيط االستراتيجي لدى بعض  ”( ونصها:2بالرتبة قبل األخيرة الفقرة )

، متوسطة درجة إعاقة( وب0.82( وانحراف معياري )3.44بمتوسط حسابي ) ”هيئة التدريس.

هيئة التدريس باألسس  أعضاءضعف إلمام بعض  ”( ونصها:4جاءت بالرتبة األخيرة الفقرة )و 



72 
 

 
 

 درجة إعاقة( وب0.95معياري )( وانحراف 3.12بمتوسط حسابي ) ”العلمية لخصائص القسم.

 متوسطة. 

 المعوقات التنظيمية.مجال  .2

معوقات تطبيق  لدرجة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب       

، هيئة التدريس أعضاءالتخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

 يوضح ذلك. (9)والجدول ، لفقرات هذا المجال

 (9جدول )ال

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات درجة و  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

 مرتبة تنازليا.المعوقات التنظيمية مجال  في هيئة التدريس أعضاءالحكومية في بغداد من وجهة نظر 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 االعاقة

12 
 األكاديميةوجود فجوة بين برامج األقسام 

 ومتطلبات سوق العمل
 مرتفعة 1 0.70 4.21

قلة إشراك المجتمع المحلي في خطط  11
 بالجامعة األكاديميةاألقسام 

 مرتفعة 2 0.68 4.05

 مرتفعة 3 0.87 4.00 قلة إشراك الطلبة في عملية صناعة القرار 18

 مرتفعة 4 0.78 3.93 ضعف في العالقات الخارجية للجامعة 17

16 
ضعف التنسيق بين عملية التخطيط 

واألهداف المعلنة  األكاديميةلألقسام 
 للجامعة.

 مرتفعة 5 0.68 3.88

ضعف متابعة وحدات الجودة لمدى تنفيذ  14
 الخطط االستراتيجية

 مرتفعة 6 0.75 3.77

9 
تنفيذ األعمال  تركيز قيادة الجامعة على

التشغيلية أكثر من النجاح في إنجاز 
 األهداف بعيدة األمد المبتغاة

 مرتفعة 7 0.74 3.73
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13 
صعوبة إجراء التحليل االستراتيجي للبيئة 

 SWOTالداخلية والخارجية 
 مرتفعة 8 0.85 3.72

15 
على  األكاديميةاقتصار عمل األقسام 

 تنفيذ الخطط فقط
 مرتفعة 9 0.70 3.69

تقديم المهمات السهلة في األقسام  10
على المهمات ذات األولوية األكاديمية  

 متوسطة 10 0.97 3.41

 مرتفعة 0.41 3.84 المجال ككل

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات 9) يبين الجدول        

أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال تراوحت  ويالحظ، والمجال ككل المعوقات التنظيميةمجال 

 درجة إعاقة( وب3.84أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي ) .(4.21 – 3.41بين )

 األكاديميةوجود فجوة بين برامج األقسام  ”( ونصها:12الفقرة ) األولىبالرتبة  توجاء ،مرتفعة

، رتفعةم درجة إعاقة( و 0.70معياري )( وانحراف 4.21بمتوسط حسابي ) ”ومتطلبات سوق العمل

قلة إشراك المجتمع المحلي في خطط األقسام  ”( ونصها:11بالرتبة الثانية الفقرة ) توجاء

 .رتفعةم درجة إعاقة( و 0.68( وانحراف معياري )4.05بمتوسط حسابي )”.بالجامعة األكاديمية

على تنفيذ  األكاديميةاقتصار عمل األقسام  ”( ونصها:15جاءت بالرتبة قبل األخيرة الفقرة )و 

جاءت و  .رتفعةم درجة إعاقة( و 0.70( وانحراف معياري )3.69بمتوسط حسابي )”.الخطط فقط

على المهمات  األكاديميةتقديم المهمات السهلة في األقسام  ”( ونصها:10بالرتبة األخيرة الفقرة )

 متوسطة. درجة إعاقة( و 0.97معياري )( وانحراف 3.41بمتوسط حسابي ) ”ذات األولوية

 .اإلداريةالمعوقات مجال  .3

لدرجة  الستجابة افراد العينة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب         

 أعضاءمعوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

 ( يوضح ذلك.11والجدول )، المجال هذالفقرات ، هيئة التدريس
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 (11جدول )ال

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات درجة و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  

 مرتبة تنازليا. اإلداريةالمعوقات  مجال في هيئة التدريس أعضاءالحكومية في بغداد من وجهة نظر 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االعاقة

23 
هيئة التدريس بمهمات إدارية  أعضاءتكليف 

 فضاًل عن مهماتهم التدريسية
 مرتفعة 0.74 3.82

20 
وجود بيئة عمل إدارية تتمتع  إلىاالفتقار 

 األكاديميةبالمرونة داخل األقسام 
 مرتفعة 0.67 3.79

وجود لجنة تشرف على التخطيط  إلىاالفتقار  19
 .األكاديميةاالستراتيجي في األقسام 

 مرتفعة 0.66 3.76

22 
التقييم المستمر لجوانب الخطة  إلىاالفتقار 

 االستراتيجية
 مرتفعة 0.72 3.73

24 
االعتقاد بأن التخطيط االستراتيجي هو عمل 

 لمواجهة األزمات فقط.
 مرتفعة 0.85 3.69

 متوسطة 0.88 3.67 المساءلة عند ارتكاب األخطاء.غياب مبدأ  25

21 
اعتقاد المسؤولين بأن رؤية القسم ورسالته مجرد 

 شعارات
 متوسطة 0.80 3.61

 مرتفعة 0.72 3.72 المجال ككل

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات 11) يبين الجدول         

ويالحظ أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال تراوحت بين ، والمجال ككل اإلداريةالمعوقات مجال 

 درجة إعاقة( وب3.72أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي ) .(3.82 – 3.61)

 .مرتفعة

هيئة التدريس بمهمات إدارية  أعضاءتكليف ” ونصها: األولى( بالرتبة 23الفقرة ) تجاء        

 درجة إعاقة( و 0.74( وانحراف معياري )3.82بمتوسط حسابي ) ”فضاًل عن مهماتهم التدريسية
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وجود بيئة عمل إدارية تتمتع  إلىاالفتقار ” ( بالرتبة الثانية ونصها:20الفقرة ) توجاء .مرتفعة

درجة ( و 0.76وانحراف معياري )( 3.79بمتوسط حسابي ) ” األكاديميةبالمرونة داخل األقسام 

غياب مبدأ المساءلة عند ارتكاب  ”( بالرتبة قبل األخيرة ونصها:25جاءت الفقرة )، و مرتفعة إعاقة

 جاءتو  متوسطة. درجة إعاقة( و 0.88( وانحراف معياري )3.67بمتوسط حسابي ) ” األخطاء

 ”ة القسم ورسالته مجرد شعاراتاعتقاد المسؤولين بأن رؤي ”( بالرتبة األخيرة ونصها:21الفقرة )

 متوسطة. درجة إعاقة( و 0.80( وانحراف معياري )3.61بمتوسط حسابي )

 .المعوقات الماديةمجال  .4

لدرجة  الستجابة افراد العينة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب         

 أعضاءمعوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

 ( يوضح ذلك.11والجدول )، لفقرات هذا المجال، هيئة التدريس

 

 ( 11جدول )ال

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات ودرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

 مرتبة تنازليا. المعوقات المادية مجال في هيئة التدريس أعضاءالحكومية في بغداد من وجهة نظر 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 االعاقة

ضعف تمويل األبحاث العلمية في مجال  30
االستراتيجيالتخطيط   مرتفعة 1 0.60 4.32 

 مرتفعة 2 0.69 4.17 قلة الميزانيات المخصصة للتخطيط االستراتيجي 27

نقص الموارد التقنية التي تساعد على تطبيق  29
 األكاديميةالتخطيط االستراتيجي باألقسام 

 مرتفعة 3 0.73 4.14
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االعتماد على مصادر التمويل الحكومي في  26
 الجامعيالتعليم 

 مرتفعة 4 0.69 4.12

قلة المكافآت المادية للقائمين على تنفيذ الخطط  28
 االستراتيجية

 مرتفعة 5 0.75 4.05

تركيز نظام الحوافز على النتائج قصيرة األجل  31
 دون ارتباطه بالغايات االستراتيجية طويلة األجل

 مرتفعة 6 0.67 3.99

 مرتفعة  0.47 4.13 المجال ككل

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات 11) يبين الجدول      

والمجال ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال تراوحت بين المعوقات المادية مجال 

( 4.13أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي ) وبدرجة إعاقة مرتفعة، (4.32 – 3.99)

 .مرتفعةوبدرجة إعاقة 

ضعف تمويل األبحاث العلمية في مجال  ”( ونصها:30الفقرة ) األولىجاءت بالرتبة و        

وجاءت بالرتبة الثانية  (0.60( وانحراف معياري )4.32بمتوسط حسابي )” .التخطيط االستراتيجي

( 4.17بمتوسط حسابي )” قلة الميزانيات المخصصة للتخطيط االستراتيجي ”( ونصها:27الفقرة )

قلة المكافآت المادية  ”( بالرتبة قبل األخيرة ونصها:28( وجاءت الفقرة )0.69وانحراف معياري )

( 0.75( وانحراف معياري )4.05بمتوسط حسابي )” للقائمين على تنفيذ الخطط االستراتيجية

لنتائج قصيرة األجل دون تركيز نظام الحوافز على ا ”( بالرتبة األخيرة ونصها:31وجاءت الفقرة )

 (.0.67( وانحراف معياري )3.99بمتوسط حسابي )” ارتباطه بالغايات االستراتيجية طويلة األجل 

 

معوقات  في( a≤0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). السؤال الثاني: 2

هيئة  أعضاءتطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

 ، وعدد سنوات الخبرة؟األكاديميةالرتبة و ، تخصصتعزى لمتغيرات الجنس، وال التدريس
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 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:   

 : جنسمتغير ال .1

معوقات  عنالستجابة افراد العينة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية         

هيئة  أعضاءتطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

( لعينتين مستقلتين، ويظهر  t-test)  "ت" اختباراستخدام ، كما تم جنس، تبعا لمتغير الالتدريس

 ( ذلك.12الجدول )

 ( 12الجدول )

معوقات تطبيق التخطيط الستجابة افراد العينة حول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

(،  t-test) واختبار هيئة التدريس أعضاءاالستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

 جنس.تبعا لمتغير ال

 م
مجاالت 

 االستبانة

مستوى 

متغير 

 الجنس
عدد 

 األفراد
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
قيمة 

 (ت)

مستوى 

 الداللة

 المعوقات البشرية 1
 2.43- 0.45 3.59 184 ذكر

  
0.01* 
 0.37 3.71 152 أنثى  

 المعوقات التنظيمية 2
 0.42 3.83 184 ذكر

-0.64 0.51 
 0.40 3.86 152 أنثى  

3 

 
 اإلداريةالمعوقات 

 1.56- 0.40 3.70 184 ذكر
  

0.11 
 0.44 3.78 152 أنثى  

 المعوقات المادية 4
 0.50 4.17 184 ذكر

2.22 0.02* 
 0.42 4.05 152 أنثى

االستمارة ) األداة ككل

 (ككل

 0.34 3.80 184 ذكر
-0.94 0.34 

 0.33 3.84 152 أنثى
 (.α ≥ 1.15) إحصائية  الداللةمستوى *الفرق دال احصائيا عند 
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 ةدالل ىمستو وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم  إلى( 12تشير النتائج في الجدول )

(1.15 ≤ α) معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من  في

درجة لل قيمة )ت( المحسوبة إلىادا استن، جنستبعا لمتغير ال، هيئة التدريس أعضاءوجهة نظر 

ة ، باستثناء مجالي المعوقات البشرية لصالح فئ(0.34( وبمستوي داللة )0.94-إذا بلغت )، الكلية

 . ذكور الوالمعوقات المادية لصالح فئة  اإلناث،

 : تخصصمتغير ال .2

معوقات  الستجابة افراد العينة عنتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية        

هيئة  أعضاءتطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

ويظهر ، ( لعينتين مستقلتين t-test)  "ت"اختبار استخدام كما تم، الكلية ، تبعا لمتغيرالتدريس

 ( ذلك.13الجدول )

 (13الجدول )

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في  الستجابة افراد العينة عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 .تخصصتبعا لمتغير ال ( t-test)  واختبار هيئة التدريس أعضاءالجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

مجاالت  م

 االستبانة
 التخصص

عدد 

 األفراد

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
قيمة 

 (ت)
مستوى 

 الداللة

 المعوقات البشرية 1
 2.23- 0.47 3.61 148 علمية

  
0.02* 
  

 0.25 3.70 188 إنسانية

 المعوقات التنظيمية 2
  علمية

148 
3.83 0.45 

-0.68 
 
0.49 
 0.23 3.86 188 إنسانية  

3 

 
 اإلداريةالمعوقات 

  علمية
148 

3.73 0.46 0.26 
  

0.78 
  

 0.22 3.72 188 إنسانية
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المعوقات  4

 المادية

  علمية
148 

4.20 0.51 
6.91 0.00* 

 0.25 3.91 188 إنسانية

 األداة ككل
 علمية

 
148 

 
3.82 

0.37 
0.93 0.35 

 0.15 3.80 188 إنسانية
 (α≥ 1.15) إحصائية  مستوى الداللة*الفرق دال احصائيا عند 

   ىمستو وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  عدم إلى (13)تشير النتائج في الجدول        

(1.15 ≤ α) معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من  في

قيمة )ت( المحسوبة على  إلىاستنادا ، كليةال تبعا لمتغير، هيئة التدريس أعضاءوجهة نظر 

باستثناء مجالي )المعوقات البشرية  .(0.35داللة ) ىمستو وب( 0.93بلغت )إذا ، الدرجة الكلية

 . لصالح فئة الكليات االنسانية  والمعوقات المادية لصالح فئة الكليات العلمية ( 

 

  :األكاديميةالرتبة  متغير .3

معوقات  عنالستجابة افراد العينة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       

هيئة  أعضاءتطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

 ( ذلك.14. ويظهر الجدول )األكاديميةالرتبة  تبعا لمتغير، التدريس
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 ( 14جدول )ال

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في  عنالستجابة افراد العينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 .األكاديميةالرتبة  تبعا لمتغير، هيئة التدريس أعضاءالجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

 المجال
المتوسط  العدد األكاديميةمستويات الرتبة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المعوقات البشرية
 

 0.39 3.65 54  أستاذ
 0.44 3.63 156  مساعد أستاذ 

مدرس    80 3.61 0.52 
 0.22 3.67 46 مدرس مساعد
 0.43 3.63 336 المجموع 

 المعوقات التنظيمية
 

 0.39 3.76 54  أستاذ
 0.39 3.84 156  مساعد أستاذ 

مدرس    80 3.95 0.51 
 0.24 3.75 46 مدرس مساعد
 0.41 3.84 336 المجموع

 0.35 3.71 54  أستاذ اإلداريةالمعوقات 
 0.35 3.78 156  مساعد أستاذ 

مدرس    80 3.74 0.55 
 0.39 3.52 46 مدرس مساعد
 0.42 3.72 336 المجموع

 0.55 3.94 54  أستاذ المعوقات المادية 
 0.47 4.26 156  مساعد أستاذ 

مدرس    80 4.19 0.43 
 0.19 3.84 46 مدرس مساعد
 0.47 4.13 336 المجموع

 0.35 3.75 54  أستاذ االستبانة ككل
 0.30 3.85 156  مساعد أستاذ 

مدرس    80 3.86 0.40 
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 0.20 3.69 46 مدرس مساعد
 0.33 3.82 336 المجموع 

        

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الستجابة افراد 14يالحظ من الجدول )  

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر  حولالعينة 

( على أعلى مدرساذ حصل اصحاب الفئة )، األكاديميةتبعا لمتغير الرتبة ، هيئة التدريس أعضاء

( بالرتبة الثانية مساعد أستاذوجاء اصحاب فئة )، األولى( بالرتبة 3.86متوسط حسابي بلغ )

( بالرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ أستاذوجاء اصحاب فئة )، (3.85حسابي بلغ )بمتوسط 

(. لتحديد 3.69وبالرتبة االخيرة جاء اصحاب فئة )مدرس مساعد( بمتوسط حسابي )، (3.75)

( تم α ≤ 1.15فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 (:15) الجدولفي النحو الموضح  وجاءت نتائج التحليل على، األحادي إجراء تحليل التباين

 ( 15الجدول )

 .األكاديميةالرتبة  (، تبعا لمتغيرone way ANOVAتحليل التباين االحادي )

 م
 

مجاالت 

 االستبانة

مصدر 

 التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

 (ف)

مستوى 

 الداللة

1 
 المعوقات
 البشرية

بين 

 0.05 3 0.14 المجموعات
0.25  

  

0.85 
  
  

داخل 

 0.19 332 63.26 المجموعات

  335 63.41 المجموع

2 
المعوقات 
 التنظيمية

 

بين 

 3.16 0.53 3 1.61 المجموعات

  
  

0.02*  
  

داخل 

 المجموعات
56.25 332 0.17 

  335 57.86 المجموع

3 
 

المعوقات 
 اإلدارية

بين 

 4.67 0.80 3 2.42 المجموعات

  
  

0.00* 
  
  

داخل 

 0.17 332 57.33 المجموعات
  335 59.75 المجموع
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4 
 

المعوقات 
 المادية

بين 

 14.10 2.90 3 8.70 المجموعات

  
  

0.00* 

  
  

داخل 

 المجموعات
68.32 323 0.20 

  335 77.03 المجموع

كلاألداة ك  

بين 

 المجموعات
1.22 3 0.40 

داخل  *0.01 3.76

 المجموعات
35.97 332 0.10 

  335 37.19 المجموع
     

ي ف (α≥1.15)عند مستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائية إلى( 15)تشير النتائج في الجدول   

معوقات تطبيق  عنماعدا مجال المعوقات البشرية  ،ككل تبانةجميع مجاالت الدراسة واالس

في  هيئة التدريس أعضاءالتخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

قيمة )ف( المحسوبة على  إلى استنادا، األكاديميةالرتبة  تبعا لمتغير، ةجميع مجاالت االستبان

  (.0.01داللة ) ىمستو ( وب3.76إذا بلغت)، الكلية الدرجة

معوقات تطبيق لمعرفة للمقارنات البعدية  هشيفي باراخت الفروق تم استخدام ولمعرفة عائدية    

 ،هيئة التدريس أعضاءالتخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

تبعا لمتغير الرتبة لمجاالت المعوقات البشرية، والتنظيمية، واإلدارية، والمادية، والدرجة الكلية، 

 .(16كما في الجدول ) األكاديمية
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 (16جدول )ال

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من  للمقارنات البعديةاختبار شيفه  

 .األكاديمية، تبعا لمتغير الرتبة هيئة التدريس أعضاءوجهة نظر 

مستويات متغير  المجال 
 األكاديميةالرتبة 

المتوسط 
 الحسابي 

مدرس  مدرس  مساعد  أستاذ  أستاذ
 مساعد

المعوقات 
 البشرية

 1.84 1.36 1.32 - 3.65 أستاذ
 *1.14 1.99 -  3.63 مساعد  أستاذ

 1.67 -   3.61 مدرس 
 -    3.67 مدرس مساعد

المعوقات 
 التنظيمية

 1.99 1.19 1.71 - 3.76 أستاذ
 1.63 1.31 -  3.84 مساعد  أستاذ

 *1.12 -   3.95 مدرس 
 -    3.75 مدرس مساعد

المعوقات 
 اإلدارية

 1.17 1.98 1.74 - 3.71 أستاذ
 *1.11 1.89 -  3.78 مساعد  أستاذ

 1.16 -   3.74 مدرس 
 -    3.52 مدرس مساعد

المعوقات 
 المادية

 1.72 *1.12 *1.11 - 3.94 أستاذ
 *1.11 1.87 -  4.26 مساعد  أستاذ

 *1.11 -   4.19 مدرس 
 -    3.84 مدرس مساعد

الدرجة 
 الكلية

 1.72 1.29 1.45 - 3.75 أستاذ
 *1.12 1.99 -  3.85 مساعد  أستاذ

 1.59 -   3.86 مدرس 
 -    3.69 مدرس مساعد

 . (α≥1.15) إحصائية  *الفرق دال احصائيا عند مستوى الداللة

الحسابية عند  فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات وجود( 16من الجدول )يظهر 

والمعوقات المادية والدرجة  اإلداريةوالمعوقات  بشريةالمجال المعوقات في  (α≥1.15) مستوى
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في هذا  لفرقيكون ا مدرس مساعدمساعد و  أستاذ فروق بين رتبة  إذ وجدت األكاديميةللرتبة الكلية 

مجال المعوقات في و  بدليل ارتفاع المتوسط الحسابي. المساعد ستاذاألرتبة المجال لصالح 

في هذا  فرقيكون ال مدرس مساعدو  مدرسفروق بين رتبة  إذ وجدت األكاديميةللرتبة  التنظيمية

 .لهذه الرتبةمدرس بدليل ارتفاع المتوسط الحسابي الرتبة المجال لصالح 

 متغير عدد سنوات الخبرة:  .4

معوقات  الستجابة افراد العينة حولتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      

هيئة  أعضاءتطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

 ( ذلك.17ويظهر الجدول ) .عدد سنوات الخبرة تبعا لمتغير، التدريس

 ( 17جدول )ال
ي في معوقات تطبيق التخطيط االستراتيج الستجابة افراد العينة حول واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية 

 .عدد سنوات الخبرة تبعا لمتغير ،الجامعات الحكومية في بغداد

 المجال
المتوسط  العدد عدد سنوات الخبرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المعوقات البشرية

سنوات 5أقل من   38 3.73 0.16 
سنوات 11اقل من  – 5   114 3.49 0.33 

سنوات فأكثر  11   184 3.70 0.50 
 0.43 3.63 336 المجموع 

سنوات 5أقل من  المعوقات التنظيمية  38 3.79 0.22 
سنوات 11اقل من  – 5  114 3.77 0.36 

سنوات فأكثر  11   184 3.89 0.46 
 0.41 3.84 336 المجموع

سنوات 11اقل من  – 5 اإلداريةالمعوقات   38 3.61 0.32 
سنوات 11 – 5   114 3.67 0.27 
سنوات فأكثر  11   184 3.78 0.50 
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 0.42 3.72 336 المجموع
سنوات 5أقل من  المعوقات المادية  38 3.98 0.35 

سنوات 11اقل من  – 5  114 4.25 0.45 
سنوات فأكثر  11   184 4.09 0.50 

 0.47 4.13 336 المجموع
سنوات 5أقل من  االستبانة ككل  38 3.77 0.12 

سنوات 11اقل من  – 5  114 3.77 0.25 
سنوات فأكثر  11   184 3.86 0.39 

 0.33 3.82 336 المجموع 

 

الستجابة افراد ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 17يالحظ من الجدول )

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر  عنالعينة 

( فأكثر سنوات 11حصل اصحاب الفئة ) اذ، تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة، هيئة التدريس أعضاء

 (سنوات 5أقل من ، وجاء اصحاب فئة )األولى( بالرتبة 3.86على أعلى متوسط حسابي بلغ )

(. لتحديد فيما إذا 3.77بمتوسط حسابي ) بالرتبة الثانية ( سنوات 11اقل من  – 5صحاب فئة )وأ

( تم إجراء α ≤ 1.15داللة ) ىمستو كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند 

 (:18) الجدولفي الموضح  وجاءت نتائج التحليل على النحو، تحليل التباين األحادي
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 ( 18الجدول )

 عدد سنوات الخبرة. تبعا لمتغير ،(one way ANOVAاالحادي )التباين 

 م
 

مجاالت 
 االستبانة

 مصدر التباين
مجموع 
المربعا

 ت

درجا
ت 

 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

1 
المعوقات 
 البشرية

9.76 1.75 2 3.51 بين المجموعات
  
  

0.00* 
  
  

 0.18 333 59.90 داخل المجموعات
  335 63.41 المجموع

2 
المعوقات 
 التنظيمية

 3.00 0.51 2 1.02 بين المجموعات
  
  

0.06 
  

 0.17 333 56.84 داخل المجموعات
  335 57.86 المجموع

3 
المعوقات 
 اإلدارية

 4.13 0.72 2 1.44 بين المجموعات
  
  

0.01* 
  
  

 0.17 333 58.31 داخل المجموعات
  335 59.75 المجموع

4 
المعوقات 

 المادية
 6.25 1.39 2 2.78 بين المجموعات

  
  

0.00* 
  
  

 0.22 333 74.24 داخل المجموعات
  335 77.03 المجموع

 األداة ككل
 0.30 2 0.60 بين المجموعات

 0.11 333 36.58 داخل المجموعات 0.06 2.76
  335 37.19 المجموع

 . (α≥1.15) إحصائية *الفرق دال احصائيا عند مستوى الداللة 

 ككل لدرجةا إحصائية فيعدم وجود فروق ذات داللة  إلى (18)تشير النتائج في الجدول         

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات  حول (α≥1.15) إحصائية داللة  ىمستو عند 

 إلى استنادا، سنوات الخبرة تبعا لمتغير، هيئة التدريس أعضاءالحكومية في بغداد من وجهة نظر 

أما في  (.0.06داللة ) ىمستو ( وب2.76إذا بلغت)، الكلية قيمة )ف( المحسوبة على الدرجة

فروق ذات  فقد وجدت، المعوقات المادية( اإلداريةتية )المعوقات البشرية، المعوقات مجاالت اآلال
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للمقارنات البعدية  هشيفي باراختولمعرفة الفروق تم أجراء  (α≥1.15) ىمستو عند إحصائية داللة 

 ( يبين ذلك . 19والجدول )

 (19جدول )ال

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من  للمقارنات البعديةه ياختبار شيف 

 .سنوات الخبرة، تبعا لمتغير هيئة التدريس أعضاءوجهة نظر 

 

مستويات متغير سنوات  المجال
 الخبرة

المتوسط 
 الحسابي

 5اقل من 
 سنوات

اقل من  – 5
 سنوات 11

سنوات  11
 فاكثر

المعوقات 
 البشرية

 1.91 *1.11 - 3.73 سنوات 5اقل من 
 *1.11 -  3.49  سنوات 11اقل من  – 5

 -   3.70 سنوات فاكثر  11
المعوقات 
 اإلدارية

 1.17 1.76 - 3.61 سنوات 5اقل من 
 *1.13 -  3.67  سنوات 11اقل من  – 5

 -   3.78 سنوات فاكثر  11
المعوقات 

 المادية
 1.41 *1.11 - 3.98 سنوات 5اقل من 

 *1.12 -  4.25  سنوات 11اقل من  – 5
 -   4.09 سنوات فاكثر  11

 .(α≥1.15) إحصائية  *الفرق دال احصائيا عند مستوى الداللة

ذات داللة إحصائية لمجال المعوقات البشرية  اً أن هناك فروق( 19يالحظ من الجدول)

وكما يالحظ   سنوات فاكثر(. 11سنوات، و 5تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح فئتي )اقل من 

تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح فئة  اإلداريةالمعوقات ذات داللة إحصائية لمجال  اً بأن هناك فروق

 المعوقات الماديةذات داللة إحصائية لمجال  اً وكما يالحظ بأن هناك فروق سنوات فاكثر(. 11)

 (.سنوات 11 أقل من إلى 5من تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح فئة )
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

تضمن هذا الفصل عرضا لمناقشة النتائج حسب أسئلة الدراسة، والتوصيات التي تم التوصل       

 وء نتائج الدراسة، وهي كما يأتي:اليها في ض

ما معوقات تطبيق المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على  النتائج مناقشة :أوالً 

 ؟هيئة التدريس أعضاءالتخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في ( ان 7كشفت نتائج هذا السؤال في الجدول )        

على الدرجة  مرتفعًا"كان " هيئة التدريس أعضاءالجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

مجال  جاءثم  مرتفعة،درجة إعاقة بمجال المعوقات المادية و  األولىالكلية، وجاء في الرتبة 

مرتفعة، درجة إعاقة بو  اإلداريةمجال المعوقات  جاءثم ، مرتفعةدرجة إعاقة بو  المعوقات التنظيمية

نتيجة هذه الدراسة مع دراسة  ، واتفقتمتوسطةدرجة إعاقة بالمعوقات البشرية و  جاء مجالأخيرَا و 

(، 2114(، ودراسة الليمون )2113(، ودراسة حلس )2112(، والكلثم وبدارنة )2117الدجني )

(، وسليمان 2119(، والعمري وسالمة )2117(، واللوح )2117مع دراسة الحارثي ) واختلفت

سامرائي (، وال2113(، واألشقر )2111(، وعربيات )2111(، وشرف وعامر وعطية )2119)

 (، 2117(، وأبريعم وزروالي )2115)

 أما بالنسبة للمجاالت فقد تمت مناقشتها كما يأتي:

ويعتقد الباحث ان حصول مجال  األولىرتبة جاء هذا المجال في ال إذ المعوقات المادية:مجال  .1

اريع وبرامج نقص الموارد المالية لتنفيذ مش إلى، يعود األولىعلى الرتبة  المعوقات المادية
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ساسيا لتطوير الخطط أ معوقاً  تي تعدظروف االقتصادية الال فضاًل عن الخطة االستراتيجية،

التخطيط الكامل مع وزارة تخصيص موارد مالية عن طريق التنسيق  لذلك يستلزماالستراتيجية، 

بغية  والبحث العلميلوزارة التعليم العالي المالية لتخصيص بند من بنود الميزانية السنوية ووزارة 

طارها الزمني المحدد، وضرورة تصميم إوبرامجها وفق  للجامعات تنفيذ الخطط االستراتيجية

تعزيز المشاركة في  إلىالعليا ولجان الجودة والتخطيط التي تهدف  اإلدارةبرامج خاصة من قبل 

راز اهميتها با  تحقيق االهداف االستراتيجية في الجامعات من خالل توضيح تلك االهداف و 

الحوافز المادية والمعنوية  العمل على تعزيزهداف الشخصية للعاملين، و ومردودها على األ

 وبمستوى مرتفع. األولىللقائمين على اعداد الخطط وتنفيذها. مما جعل هذا المجال يأخذ الرتبة 

والمشكالت االستراتيجي  يرى الباحث أن من أهم معوقات التخطيط :المعوقات التنظيميةمجال  .2

من الخطط جيدة الصياغة  إن كثيراً  إذشكالت المتابعة وتنفيذ الخطط، التي تواجهه هي م

حسب  –العتبارات كثيرة أهمها  ومتكاملة العناصر ال ينجح القائمون على اإلدارات في تنفيذها

ة بأهمية التخطيط االستراتيجي، وقل ضعف الثقافة -ما يرى الباحث من خالل خبرته العملية

عدم وضوح سياسات تطبيق ، و االستراتيجية اإلدارة المتعلقة بأدوات اإلداريةالخبرات والمؤهالت 

التخطيط االستراتيجي لدى بعض العاملين بالجامعات الذي من شأنه يقلل من إمكانية تنفيذ 

الجامعية في التوجيه  اإلدارةاالهداف االستراتيجية في وقتها المحدد، ومن هنا تبرز دور 

وممارستها، من خالل نمط  اإلدارةاالقسام المختلفة وفقا لنوعية التنظيمي بين كليات الجامعة و 

والتعاون، ومشاركة في اتخاذ  داري مشبع بروح التعاون والتفاهم وقائم على االحترام المتبادلإ

الجامعية، واالهتمام بالجانب الفني واالهتمام بالبيئة الطلبة  ت التي تواجهحل المشكالو القرارات، 

للجامعة عن طريق تنظيم العملية التربوية، وتعزيز العملية التربوية بتنمية االحساس بالمشاركة 
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مما جعل هذا  الجماعية ووضوح االهداف، والعمل الجماعي بين جميع عناصر الجامعة،

 المجال يأخذ الرتبة الثانية وبمستوى مرتفع.

علرى الرتبرة الثالثرة  اإلداريرةن حصرول مجرال المعوقرات إيعتقد الباحث : داريةاإلمجال المعوقات  .3

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد مرن وجهرة ن أ إلىيعود 

اري دفي الجامعات الحكومية التعقيد اإل اإلداريةبرز المعوقات أ، من هيئة التدريس أعضاءنظر 

مرررا  اً اتجاهرررات العررراملين: كثيرررر البيئرررة التعليميرررة فررري الجامعرررات الحكوميرررة، و  بالجامعرررات، وضرررعف

تجاهرررل الخطرررة  ييرررؤد، و فررري عرقلرررة مسررريرتهاًا كبيرررر  اً ة أثرررر تجاهرررات السرررلبية نحرررو الخطرررالتحررردث ا

مقاومرة هرؤالء العراملين للخطرة ووضرع العراقيرل فري طريرق تنفيرذها، ممرا قرد  إلىللعامل اإلنساني 

الجامعية ان تقوم باألشراف على عمل الكليات  اإلدارةاهدافها، على  فشلها في تحقيق إلىيؤدي 

االتصال مع المؤسسات االجتماعية واالمنية والتربوية والمهنية وغيرها بما و ، وجميع اقسام الكلية

وتوظيررف المرروارد  اإلدارةرشرراد الطالبرري، وحسررن س ايجابيررا علررى برررامج التوجيرره واإليفعررل ويررنعك

علررى  االعتمررادإن  كمررا واسررتخدام التقنيررة الحديثررة، والمركزيررة فرري صررناعة القرررار داخررل الجامعررة،

أسررباب  ،ر فري الواقرعيررعردم مراعراة التغيو  القيرود الحكوميررة،و  الجهرات األجنبيرة فري وضررع الخطرة،

ة الثالثرة وبمسرتوى ، مما جعل هرذا المجرال يأخرذ الرتبرمتعلقة بعدم مراعاة إتباع خطوات التخطيط

 مرتفع.

علرى الرتبرة الرابعرة المعوقرات البشررية  يعتقد الباحرث ان حصرول مجرال: المعوقات البشرية مجال .4

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد مرن وجهرة ان  إلىيعود 

فرري الجامعررات الحكوميررة، طلبررة لعررداد القبررول المتزايررد لأ يعررود إلررى، هيئررة الترردريس أعضرراءنظررر 

ة للمشرراركة فرري المررؤتمرات العالميررة، ينبغرري سررتاذوعرردم الرردعم الكررافي مررن الجامعررات الحكوميررة لأل

هيئررة الترردريس المتميررزين، وتقررديم  أعضرراءالجامعيررة ان توظررف جهودهررا فرري ترروفير  اإلدارةعلررى 
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العليرررررا  اإلدارةالتخصصرررررات المالئمرررررة الحتياجرررررات سررررروق العمرررررل، وهرررررذا التحررررردي فررررررض علرررررى 

بالجامعات ضرورة إحداث تغييرر فري طريقرة التفكيرر نحرو التوجهرات االسرتراتيجية بغايرة اسرتثمار 

داريررين أعضرراء هيئررة الترردريس واإل، ومراعرراة نوعيررة الحيرراة الجامعيررة فيمررا يتعلررق بالمرروارد البشرررية

 ستوى متوسط.والطلبة وبيئة الجامعة الداخلية. مما جعل هذا المجال يأخذ الرتبة الرابعة وبم

 

هل هناك فروق ذات داللة  الثاني الذي ينص على " بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة :ثانيا

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات حول  (α≥1.15)إحصائية عند مستوى 

تعزى لمتغيرات الجنس، والكلية، الرتبة  هيئة التدريس أعضاءالحكومية في بغداد من وجهة نظر 

 ؟، وعدد سنوات الخبرةاألكاديمية

 تمت مناقشة هذا السؤال حسب متغيراته وكما يأتي: 

 (:12: أظهرت النتائج  في الجدول )الجنسمتغير  .1

 عن(α≥1.15) إحصائيةفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عدم وجود  . أ

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

قيمة )ت( المحسوبة على الدرجة  إلى، تبعا لمتغير الجنس، استنادا هيئة التدريس أعضاء

(، وتختلف 2117وابريعم وزروالي )(، 2113، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة األشقر )الكلية

 .( 2115(، والسامرائي )2119مة )مع دراسة العمري وسال

معوقات تطبيق التخطيط  حول (α≥1.15) ت داللة إحصائية عند مستوىوجد فروق ذات . ب

، تبعا هيئة التدريس أعضاءاالستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 
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قيمة )ت( المحسوبة ومستوى  إلىلمتغير الجنس، في مجال المعوقات البشرية استنادا 

وقد يعزى السبب إلى اهتمام اإلناث باالنضباط في  اإلناثالداللة. هذه الفروق لصالح 

 .العمل 

معوقات تطبيق  عن (α≥1.15) ت داللة إحصائية عند مستوى داللةفروق ذا وجود . ج

هيئة  أعضاءالتخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

قيمة )ت( المحسوبة  إلى، تبعا لمتغير الجنس، في مجال المعوقات المادية استنادا التدريس

عمل  إلى تعود ن هذه النتيجةأيعتقد الباحث  ر، ومستوى الداللة. هذه الفروق لصالح الذكو 

ساليب أهيئة التدريس على توسيع فرص العمل وزيادة امكانيات اتباع  أعضاءالذكور من 

س المال، وهذا يتطلب بدوره زيادة وتنوع الكفاءات البشرية، ووضع أر لتوفير كثيفة نتاج إ

، وقد خطط االستراتيجيات الحديثة للتنمية االقتصادية لزيادة االستثمار في التعليم والتدريب

يعزى السبب أيضًا إلى أن الذكور يتقلدون المناصب القيادية في الجامعة وأكثر اطالعًا 

 .من اإلناث بحكم المنصب على القرارات

 (:13أظهرت النتائج  في الجدول ) : تخصصالمتغير  .2

معوقات تطبيق التخطيط  في (α≥1.15)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى تال   . أ

، تبعا هيئة التدريس أعضاءاالستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

، قيمة )ت( المحسوبة على الدرجة الكلية ومستوى الداللة إلىاستنادا ، تخصصال لمتغير

يعتقد  ، و(2113مع حلس ) (، واختلفت2113ة مع دراسة األشقر )هذه النتيج واتفقت

حكومية، التدريسية في الجامعات ال تشابه جميع ظروف إلى تعزى ذلكن نتيجة أالباحث 

 هيئة التدريس تبعاً  أعضاءوجهة نظر من فراد عينة الدراسة ألذلك لم تتأثر اجابات 

، بيئة تعليمية واحدةفانهم يتعاملون مع الطلبة ويتفاعلون في  ، التخصصالختالف درجات 
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قدرة على مولديهم ال، لمهارات التدريس في الجامعات الحكومية جميعهم يعطون اهتماماً إذ 

الجامعات الحكومية تطوير وتنمية معارفهم حول معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في 

داء من خالل االستفادة من التطور التكنولوجي، وزيادة المعرفة من خالل ن األوتحسي

، وتطوير مفاهيم الشراكات للطلبة لتشجيعهم على االنخراط في مجاالت الخدمة التعليم الذاتي

 مية.داء واالرتقاء بجودة المخرجات التعليالمجتمعية والمجاالت التدريبية، وتحسين األ

معوقات  في (α≥1.15)إحصائية وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ت . ب

 أعضاءتطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

قيمة )ت(  إلى، في مجال المعوقات البشرية استنادا التخصص ، تبعا لمتغيرهيئة التدريس

قد االنسانية يعتقد الباحث ان هذه النتيجة ات لصالح فئة الكليمستوى الداللة. المحسوبة و 

بجهد  نسانية يعملونصحاب التخصصات اإلأهيئة التدريس من  أعضاءن أ إلىتعزى 

على رفع مستوى مواءمة التعليم الجامعي لتحقيق متطلبات مجتمع المعرفة واحتياجات أكبر 

والتوسع في برامج الدراسات العليا، وتحديث التنمية البشرية، وتعزيز قدرات البحث العلمي 

داء منظومة التعليم العالي في أنظمة بما يوفر البيئة المناسبة لرفع كفاءة تطوير األو 

الجامعات ومواكبة التطورات والمستجدات العلمية واالحتياجات البشرية ضمن مجال 

 المعوقات البشرية.

معوقات تطبيق التخطيط  حول (α≥1.15) ت داللة إحصائية عند مستوىفروق ذا وجود . ج

، تبعا هيئة التدريس أعضاءاالستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

قيمة )ت( المحسوبة ومستوى  إلى، في مجال المعوقات المادية استنادا تخصصلمتغير ال

ان  إلى تعود العلمية يعتقد الباحث ان هذه النتيجة اتلة. هذه الفروق لصالح فئة الكليالدال

هيئة التدريس من اصحاب التخصصات العلمية يعملون على اعداد كوادر لتلبية  أعضاء
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احتياجات خطط التنمية االقتصادية وسوق العمل، وبناء نظم موضوعية وفعالة للحوافز 

وقد  ،ائد من رأس المال البشريوالترقيات، وتنمية الكوادر المؤهلة القادرة على تعظيم الع

مخصصات مالية اكثر من الكليات  إلىان الكليات العلمية بحاجة إلى يعزى السبب 

 االنسانية وذلك لتجهيز المختبرات والمواد المخبرية .

 (:15أظهرت النتائج  في الجدول ) :األكاديميةالرتبة متغير  .3

معوقات تطبيق التخطيط  حول( α≤0.05)عند مستوى وجد فروق ذات داللة إحصائية ت . أ

 هيئة التدريس أعضاءاالستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

نتيجة هذه الدراسة مع  ، واتفقت. في جميع مجاالت الدراسةاألكاديميةتبعا لمتغير الرتبة 

(، وحلس 2112) (، وتختلف مع دراسة الكلثم وبدارنة2111دراسة شرف وعامر وعطيرة )

 .( 2117(، وابريعم وزروالي )2113)

هيئة التدريس في الجامعات الحكومية في  عضاءأل األكاديميةاختالف الرتب يظهر      

تطبيق التخطيط مساعد، مدرس، مدرس مساعد( في وصف درجة  أستاذ، أستاذالعاصمة بغداد )

في هذا المجال  كان الفرقو مدرس مساعد و مساعد  أستاذ فروق بين رتبة وجود ،االستراتيجي

 أعضاء، فالمساعد ستاذالمساعد بدليل ارتفاع المتوسط الحسابي لرتبة األ ستاذرتبة األلصالح 

حملون مؤهالت عليا في مجال وييتمتعون بخبرة المساعد(  ستاذهيئة التدريس من فئة )األ

داء من خالل االستفادة من تطوير وتنمية معارفهم وتحسين األ قدرة علىم، ولديهم التخصصهم

جل تحسين التخطيط أمن  التطور التكنولوجي، وزيادة المعرفة من خالل التعليم الذاتي

المساعد على ما يتعلق بالكليات ورسالتها واهدافها وقيمها،  ستاذاالستراتيجي، ولعل اطالع فئة األ
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طبيق التخطيط االستراتيجي على معوقات ت متكون عليه، واطالعهما يجب أن ب حاطتهما فضاًل عن

 تجعل هذه الفئة تعطي تقديرا مختلفا عن باقي الفئات.

 (:18أظهرت النتائج  في الجدول ) :عدد سنوات الخبرةمتغير  .4

معوقات تطبيق  في (α≥1.15) ت داللة إحصائية عند مستوىفروق ذا عدم وجود . أ

هيئة  أعضاءالتخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

قيمة )ف(  إلىاستنادا  في جميع مجاالت الدراسة، تبعا لمتغير سنوات الخبرة، التدريس

هذه النتيجة مع دراسة شرف وعامر وعطيرة  ، واتفقتالمحسوبة على الدرجة الكلية

مع دراسة الحارثي  (، واختلفت2113(، وحلس )2112ارنة )لثم وبد(، ودراسة الك2111)

 .(2115(، والسامرائي )2117)

 ذيوال المناخ التنظيمي في الجامعةتشابه  ذلك قد يعزى إلى نأيعتقد الباحث و          

 مسيرة هيئة التدريس في الجامعات يتابعون أعضاءن أ، كما مهامهمبأداء  يقومون من خالله

البيئة  في نهم موجودونأالمستجدات العلمية في مجاالت تخصصهم، طالما و البحث العلمي، 

 .بةاالبداع واالبتكار وتحفيز الطل قدرة علىموال، ويعملون على تحقيق االهداف ذاتها التعليمية

معوقات تطبيق التخطيط  في (α≥1.15) ية عند مستوىفروق ذات داللة إحصائ وجود . ب

، تبعا هيئة التدريس أعضاءاالستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

قيمة )ت( المحسوبة  إلىلمتغير عدد سنوات الخبرة، في مجال المعوقات البشرية استنادا 

سنوات(،  5تعزى هذه الفروق لصالح فئة سنوات الخبرة )أقل من  إذ، ومستوى الداللة

حماس سنوات لديهم  5الخبرة أقل من  يهيئة التدريس من ذو  أعضاءيعتقد الباحث ان و 

عداد الكفاءات البشرية بما يسهم في ا  ، و واندفاع كبير لتحقيق أهداف الجامعة وغاياتها
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احداث التنمية الشاملة للجامعات، وتقدير اعداد الطلبة المقبولين خالل سنوات تطبيق 

هيئة التدريس المطلوبين خالل سنوات الخطة،  أعضاءتقدير اعداد الخطة االستراتيجية، و 

قدرة على تقييم وصف التخطيط االستراتيجي ضمن مجال المعوقات موبالتالي لديهم ال

 البشرية.

معوقات تطبيق التخطيط  في (α≥1.15) ت داللة إحصائية عند مستوىوجد فروق ذاتج. 

، تبعا هيئة التدريس أعضاءاالستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

قيمة )ت( المحسوبة  إلىاستنادا  اإلداريةلمتغير عدد سنوات الخبرة، في مجال المعوقات 

يعتقد  سنوات فأكثر(، 11تعزى هذه الفروق لصالح فئة سنوات الخبرة ) إذومستوى الداللة، 

وأكثر  اً هم االكثر اطالعسنوات فأكثر  11الخبرة  يهيئة التدريس من ذو  أعضاءالباحث ان 

قدرة في تقدير االعداد المطلوبة تخريجها من التعليم مهيئة التدريس ولديهم ال أعضاءمعرفة من 

ومراجعة المناهج الجامعية وتنقيتها لتخليصها  العالي خالل سنوات تطبيق الخطة االستراتيجية،

من كل الموضوعات التي تجاوزت التطورات وكل المحتويات الزائدة وأن كانت حديثة التي ليس 

لها صلة بالتخصص، واالهتمام ببناء المنهج الجامعي وخصائصه حيث يتصف بالشمولية 

 والعمق والبحث.

معوقات تطبيق التخطيط  في (α≥1.15) ىت داللة إحصائية عند مستو فروق ذا وجودد. 

، تبعا لمتغير هيئة التدريس أعضاءاالستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

قيمة )ت( المحسوبة ومستوى الداللة،  إلىعدد سنوات الخبرة، في مجال المعوقات المادية استنادا 

سنوات(، يعتقد الباحث ان  11أقل من  إلى 5نوات الخبرة )من تعزى هذه الفروق لصالح فئة س إذ

يمتلكون خبرة واسعة إضافة سنوات  11أقل من  إلى 5الخبرة من  يهيئة التدريس من ذو  أعضاء
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تقدير تكلفة تطبيق الخطط االستراتيجية  تؤهلهم إلى ما يتمتعون به من معرفة )صريحة، وضمنية( 

 .ومصروفات التعليم خالل سنوات تطبيقها
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 التوصيات:

 :ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يأتي في 

  تمويل األبحاث العلمية في مجال ، و للتخطيط االستراتيجي الالزمةالميزانيات توفير

 .التخطيط االستراتيجي

 األكاديميةالموارد التقنية التي تساعد على تطبيق التخطيط االستراتيجي باألقسام  توفير. 

  على التخطيط االستراتيجي. ةالجامع الكوادر اإلدارية فياالهتمام بتدريب 

 وتنفيذهااالستراتيجية  الخطط إعدادهيئة التدريس في  أعضاءاك ر شضرورة ا. 

 ومتطلبات سوق العمل األكاديميةفجوة بين برامج األقسام تقليص ال 

  بالجامعة األكاديميةإشراك المجتمع المحلي في خطط األقسام. 

  بمهمات إدارية فضاًل  وعدم تكليفهم هيئة التدريس أعضاء عن اإلداريةتخفيف األعباء

 عن مهماتهم التدريسية

 األكاديميةبيئة عمل إدارية تتمتع بالمرونة داخل األقسام  إيجاد. 

  على نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي وجعلها جزًأ ال يتجزأ من الثقافة العامة العمل

 للجامعة وذلك من خالل:

 عقد ندوات ومحاضرات للتعريف بالتخطيط االستراتيجي. -

 توزيع الخطة االستراتيجية للجامعة على جميع األقسام ونشرها على موقع الجامعة. -

 الجامعة في جميع الكليات واألقسام.تعليق لوحات تتضمن رؤية ورسالة وأهداف  -

  كانت هذه الدراسة لعينة من الجامعات الحكومية في بغداد، ويقترح الباحث تطبيقها على

 الجامعات األخرى ومقارنة نتائجها مع النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة .
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية :

 . القران الكريم

(، "معوقات التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم الثانوي العام 2113إبراهيم، حسام الدين )

 .191-34(، 17)4، مجلة رابطة التربية الحديثةبجمهورية مصر العربية"، 

 أعضاء(. معوقات التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر 2117ابريعم، سامية وزروالي، وسيلة )

، جامعة  المؤتمر الدولي التربية: تحديات وافاق مستقبليةهيئة التدريس بجامعة أم البواقي، 

 . 2117نيسان  27-25من  ، أربد، عماناليرموك

 :، الجيزة1، طواقع إلىاالستراتيجية فن تحويل الرؤية (، 2112الجدائل، حاتم بن صالح ) أبو

 مركز الخبرات المهنية لإلدارة.

(، "مدى توافر مؤشرات التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر الطلبة 2113محمد) األشقر، وفاء

, األردن،  المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعيبجامعة إربد األهلية في األردن"، 

6(12 ،)145-164. 

ورقة عمل مقدمة في ندوة قياس األداء في (، التخطيط االستراتيجي, 2117بحيري، سعد )

 . 295-273القاهرة، مصر, مدخل قائمة قياس اإلنجاز والموازنة، -الحكومية المنظمات

 ، عمان : إثراء للنشر والتوزيع .اإلدارة االستراتيجية(، 2113جرادات، ناصر محمد سعود )
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مؤشرات التخطيط االستراتيجي في كليات البنات في الجامعات (، 2116الحارثي، سعاد فهد )

ورقة عمل، ندوة التعليم العالي للفتاة، جامعة ، أعضاء هيئة التدريسالسعودية من وجهة نظر 

 طيبة، السعودية. 

،  2، ط االستراتيجية إدارة جديدة في عالم متغير اإلدارة(، 2117حبتور، عبد العزيز صالح )

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة .

التنظيمية في التخطيط االستراتيجي في  (، "أثر العوامل2111الحسن، ربحي والعفيف، أمجد )

 . 33-11( , 1)37، اإلداريةمجلة دراسات العلوم الوزارات األردنية" 

أثر التخطيط االستراتيجي في رضا الزبون من وجهة نظر إدارة ( 2115حسين، سحر عباس )

 العراق . بغداد: ، جامعة بغداد،(رسالة ماجستير غير منشورة)، الجودة

هيئة التدريس  أعضاء(،"مؤشرات التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر 2113داهلل )حلس, سالم عب

(, 13)6، المجلة العربية لضمان جديد التعليم الجامعيبالجامعة اإلسالمية بغزه في فلسطين"، 

129-191. 

(، "معوقات التخطيط االستراتيجي وسبل التغلب عليها 2113, راشد محمد والعربي, هشام )الحمالي

(، 71)2، مجلة الثقافة والتنميةبجامعة حائل"،  اإلداريةو  األكاديميةمن وجهة نظر القيادات 

54-156 . 

دريس، وائل محمد ) : دار ، عماناالستراتيجية والتخطيط االستراتيجي( 2117حمدان، خالد محمد وا 

 اليازوري العلمية للنشر والطباعة .
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(،"التخطيط االستراتيجي وتحقيق الالمركزية في اتخاذ القرار التخطيطي"، 2111خليل، منى عطية)

 . 1984 -1949 (6) 22 القاهرة،، دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية

مجلة على وفق التخطيط االستراتيجي،  ( "ريادية جودة التعليم الجامعي2116داود، فضيلة سلمان )

 . 283-253( ، 15) 8، "اإلداريةجامعة األنبار للعلوم االقتصادية و 

واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية في ضوء معايير (، 2116الدجني، أياد علي) 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. الجودة

،  االستراتيجية مدخل متكامل اإلدارة( 2118رشيد، صالح عبد الرضا وجالب، إحسان دهش )

 عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع .

، 1، ط  نظم المعلومات وأثرها في التخطيط االستراتيجي(، 2117الزبيدي، ضبيان شمام حسن)

 عمان: دار جنان للنشر والتوزيع. 

، عمان: دار وائل للنشر  2، ط االستراتيجية اإلدارةاسيات أس( 2119السالم، مؤيد سعيد )

 .والتوزيع

مستوى إدراك القادة اإلداريين للتخطيط االستراتيجي من وجهة (، 2115السامرائي، محمد فائق)

)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة  نظر العاملين في إدارات التخطيط في الوزارات العراقية

 الشرق األوسط، عمان، األردن.

مجلة الكوفة للعلوم (، "االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي"، 2113السعبري، بهاء عدنان )

 .93-63( , 15)6 القانونية والسياسية،
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سماعيل , عمر )  بية جامعة (، "معوقات التخطيط االستراتيجي بكلية التر 2113سعيد، فيصل وا 

-243(, 1)3, مجلة العلوم التربويةالعليا ورؤساء األقسام"،  اإلدارةالخرطوم من وجهة نظر 

271 . 

، عمان : دار المسيرة 1، ط االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي(، 2115السكارنة، بالل خلف )

 للنشر والتوزيع.

، ميزة التنافسية في المنظمات الحديثةاالستراتيجية وال اإلدارة(، 2111سليم، أحمد عبد السالم )

 االسكندرية: المكتب الجامعي الحديث .

(،" دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق اإلبداع " : دراسة ميدانية 2111سليمان، حيدر خضر )

 .16-1(، 4)2، اإلداريةمجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية و في جامعة الموصل، 

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى مديري المدارس (، 2117الشاعر، عدلي داود )

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزه، الحكومية في محافظات غزة

 فلسطين.

(، " التخطيط االستراتيجي واستخدامه في مؤسسات التعليم العالي"، 1996الشربيني، الهاللي )

 . 181-133(، 21)3، مجلة كلية التربية

(،" دور التخطيط االستراتيجي في تطوير 2111شرف، سمير وعامر, وليد وعطيرة, عبير )

مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية ومعوقات تطبيقه جامعة تشرين أنموذجًا 

 . 93 – 69(، 4)32، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية" 
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(، " استخدام التخطيط االستراتيجي لتطوير األداء المؤسسي واألكاديمي 2111فهمي ) شنودة، إميل

كلية  -المؤتمر السنوي العربي السادس والدولي الثالثلمؤسسات التعليم العالي النوعي"، 

 . 2111أبريل  14-13من ، التربية النوعية بالمنصورة، مصر

تراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام في واقع التخطيط االس(، 2118الضمور, موفق محمد )

العربية للعلوم المالية والمصرفية , القاهرة,  األكاديمية)أطروحة دكتوراه غير منشورة( ,  األردن

 مصر.

االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي وتطوير أداء المنظمات  اإلدارة(، 2118الطوخي، سامي )

 مصر. االستراتيجية في بيئة األعمال العربية(، اإلدارة المؤتمر العربي األول )والشركات، 

، عمان : دار الحامد 1، ط االستراتيجية اإلدارة(، 2112الطيطي، خضر مصباح إسماعيل )

 للنشر والتوزيع .

، القاهرة : زهراء 1، طالتخطيط التربوي والخريطة المدرسية(، 2117عامر، طارق عبد الرؤوف )

 الشرق.

إدارة التعليم ( ، 2119فوزي والطائي، يوسف حجيم واألسدي، أفنان عبد علي ) العبادي،هاشم

 ،عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع . الجامعي مفهوم حديث في الفكر اإلداري المعاصر

، االسكندرية: مؤسسة االستراتيجية للمنظمات في ظل العولمة اإلدارة(، 2111عباس، صالح )

 شباب الجامعة .
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(، أثر العولمة والتخطيط االستراتيجي على فاعلية الجامعات 2117ليل، مصطفى عبد اهلل.)عبد الج

ورقة عمل مقدمة في ندوة استراتيجية التعليم الجامعي العربي وتحديات القرن العربية، 

 المنامة، البحرين.، الحادي والعشرين

العلوم اإلسالمية العالمية  (، "واقع التخطيط االستراتيجي في جامعة2111عربيات، بشير محمد )

 –341(، 58، )مجلة اتحاد الجامعات العربيةهيئة التدريس فيها"،  أعضاءمن وجهة نظر 

369 . 

، كفر 1، ط التخطيط االستراتيجي وجودة التعليم واعتماده(، 2118علي، أسامة محمد سيد )

 الشيخ : العلم واإليمان للنشر والتوزيع.

 ، عمان: عالم الكتب .1معجم اللغة العربية المعاصرة، ط (، 2118عمر، أحمد مختار )

، بغداد : دار ومكتبة عدنان للطباعة 1، ط عناصر القوة في القيادة(، 2115العنزي، سعد علي )

 والنشر والتوزيع.

، االسكندرية: الدار االستراتيجية األصول واألسس العلمية اإلدارة(، 2114عوض، محمد أحمد )

 الجامعية .

، المجلة التربوية(، " التخطيط االستراتيجي من منظور إسالمي"، 2111فرج، شذى إبراهيم )

(29 ،)429- 456 . 

، كفر 1، ط التخطيط االستراتيجي للتربية والتعليم(، 2111القاضي، المكاشفي عثمان دفع اهلل )

 الشيخ : العلم واإليمان للنشر والتوزيع.
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التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم العام بمحافظة  (،2112القرني، عبد الخالق محمد )

: ، )رسالة ماجستير غير منشورة (، جامعة أم القرى، مكة المكرمةالطائف)تصور مقترح(

 المملكة العربية السعودية .

، SWOTالتخطيط االستراتيجي باستخدام المصفوفة المربعة( أ 2116الكرخي، مجيد محمد  )

 للنشر والتوزيع .عمان: دار المناهج 

، عمان : دار المناهج التخطيط االستراتيجي عرض نظري وتطبيقي(، 2119الكرخي، مجيد محمد )

 للنشر والتوزيع.

، عمان : دار المناهج للنشر التبؤ والتخطيط االستراتيجي(، ب 2116الكرخي، مجيد محمد )

 والتوزيع.

ات التخطيط االستراتيجي جامعة أم القرى (، " معوق2112نه, حازم علي )ر الكلثم, حمد مرضي وبدا

(, 11)5,  المجلة العربية لضمان جودة التعليمهيئة التدريس فيها "،  أعضاءمن وجهة نظر 

187-212. 

، ترجمة: أشرف محمود التخطيط االستراتيجي للجامعات والتعليم العالي(، 2111الكلوفلن، مارتن )

 عمان : دار زهران للنشر والتوزيع. 

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية في قطاع (، 2117، عادل )اللوح

 ) رسالة ماجستير غير منشورة (، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.  غزة دراسة ميدانية

(، "واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم العام بمنطقة أبوظبي 2114الليمون، نواف )

 .316-273( ، 2) 31، مجلة جامعة دمشق التعليمية"،
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 ، االسكندرية : الدار الجامعية.التخطيط االستراتيجي إلىدليل المديرين (، 2119ماهر، أحمد )

دراسة مقارنة للتخطيط االستراتيجي في بعض الجامعات (، 2111محمد، سليمان عبد ربه )

مكانية اإلفادة منه في تطوير التعليم الجامعي  المؤتمر العربي الدولي ، في مصراألجنبية وا 

-11من  ، الزرقاء: األردناألول لضمان جودة التعليم العالي, الجزء الثاني, جامعة الزرقاء

  . 2111ايار  11

، عمان: دار المسيرة للنشر 1، ط االستراتيجية اإلدارة(، 2113مساعدة، ماجد عبد المهدي )

 والتوزيع والطباعة .

، االسكندرية: دار 1، ط التخطيط االستراتيجي(، 2115الرحمن)المصري، مصطفى أحمد عبد 

 التعليم الجامعي .

(، " واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارات الحكومية في محافظة قلقيلية 2111مصلح، عطية )

 .74 –29(، 14، )مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينيةمن وجهة نظر موظفيها"، 

 ، عمان: دار وائل للنشر والطباعة .1، ط التخطيط االستراتيجي(، 2119معروف، هوشيار)

، عمان: أزمنة للنشر  1، ط  التخطيط والتنظيم االستراتيجي(، 2116مقصود، خليفة شحادة )

 والتوزيع .

( " إدارة عمليات التخطيط االستراتيجي للتعليم الجامعي في 2111المليجي، رضا ويوسف، يحيي )

 . 358-335(، 1)23، مجلة البحوث التجاريةمصر"، 
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( "التخطيط االستراتيجي ودوره في زيادة فعالية 2118ميا، علي وديب، صالح والشامسي، سالم )

ة التربية بمحافظة البريمي في سلطنة عمان( "، العاملين ) دراسة ميدانية على موظفي مديري

 . 113 -91(، 4)31 مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية،

آليات استشراف المستقبل  -التخطيط االستراتيجي والمدير العربي(، 2118النجار، فريد راغب )

 ، االسكندرية، الدار الجامعية.1، ط 2151عام 

، عمان: دار صفاء 1، ط التميز والريادة إلىإدارة المعرفة الطريق (، 2113همشري، عمر أحمد )

 للنشر والتوزيع .

(، استخدام مدخل التخطيط االستراتيجي لتطوير مدارس مرحلة التعليم األساسي 2111وهبة، عماد )

 . 217-63(، 44)2، مجلة الثقافة والتنميةوعالج مشكالتها بمحافظة سوهاج " 

، عمان: دار اليازوري العلمية  للنشر  1، ط  االستراتيجية اإلدارة( 1998ياسين، سعد غالب )

 والتوزيع .

عالقة إدارة التغيير بالتخطيط االستراتيجي لدى رؤساء األقسام (، 2114يحيى، رؤى وليد )

، )رسالة ماجستير غير منشورة( ، الجامعة المستنصرية، العلمية في الجامعة المستنصرية

 العراق.
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 (1الملحق )

 أداة الدراسة بصورتها األولية

 

 تحكيم استبانه

 / الدكتور الفاضل :................................................ المحترمستاذحضرة األ

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...

معوقات تطبيق التخطيط اإلستراتيجي عن " والقيادة التربوية اإلدارةفي  الباحث بإعداد رسالة ماجستير قومي

معوقات  إلىحيث تهدف الدراسة التعرف هيئة التدريس"  أعضاءفي الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة نظر 

، كما تهدف هيئة التدريس  أعضاءنظر تطبيق التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد من وجهة 

نوع الجامعة, ، و األكاديميةالرتبة و معرفة درجة اختالف وجهات النظر باختالف متغيرات )الجنس،  إلى

 (.والتخصص

تناول : أربعة محاور عن معوقات التخطيط االستراتيجي ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير استبانه مكونة من     

المادية، والمحور الثاني المعوقات التنظيمية، والمحور الثالث المعوقات التنظيمية، والمحور المعوقات المحور األول 

  الرابع المعوقات البشرية .

وخبرة في هذا المجال، وألهمية رأيكم السديد في تحقيق أهداف  مرموقة علميةونظرًا لما تتمتعون به من مكانة     

بداء رأيكم حول عباراتها من حيث انتمائها للمحور أو عدم هذه الدراسة، نرجو التكرم بتحكيم هذه ا الستبانه، وا 

 انتمائها، ومدى مناسبة الصياغة اللغوية للعبارات. 

 . مع فائق اإلحترام .. والتقدير

 الباحث                                                                            

   عالء خالد عودة الدليمي                                                                                         
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 كتابة البيانات التالية: يرجى
 

  االسم

  األكاديميةالرتبة 

  جهة العمل

 

 بفي المربع المناس)√( ضع إشارة يرجى المعلومات الشخصية : 

 

  أنثى         .    الجــــــــــنس   :            ذكر 1

    

 :   األكاديميةة .   الرتب2

     مساعد               أستاذ                مشارك  أستاذ                      أستاذ              

 : . التخصص3

 إنساني               علمي                     

 سنوات الخبرة :. 4

 ( سنوات 5أقل من )       

      سنوات   11أقل من  -( سنوات 5)        

 سنوات فأكثر 11       

 . مصدر الحصول على اخر شهادة :5

 جامعة أجنبية              جامعة عربية                            
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 بصورتها األولية التخطيط االستراتيجيتطبيق معوقات استبانة 

معوق من معوقات تطبيق في المكان المناسب أمام كل فقرة ترى أنها  )√(يرجى وضع إشارة 

 لكل من الفقرات اآلتية : التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومية في بغداد 

 الفقرات التسلسل

 صالحية الفقرة انتماء الفقرة  
 إلىبحاجة

 تعديل

التعديل 

 منتمية المقترح
غير 

 منتمية
 صالحة

غير 

 صالحة

 

 أوال : المعوقات المادية    

       االعتماد على مصادر التمويل الحكومي في التعليم الجامعي. 1

       . الميزانيات المرصودة للتخطيط االستراتيجي قلة 2

3 

قلة المكافآت المادية للقائمين على إعداد الخطط االستراتيجية 

 وتنفيذها.
      

4 

طيط نقص الموارد التقنية التي تساعد على تطبيق التخ

 .األكاديميةاالستراتيجي باألقسام 
      

       ضعف تمويل األبحاث العلمية في مجال التخطيط االستراتيجي. 5

6 

تركيز نظام الحوافز على النتائج قصيرة األجل دون ارتباطه 

 طويلة األجل. بالغايات اإلستراتيجية
      

       وجود نقص في موازنة وزارة التعليم العالي السنوية 7

       ثانيا : المعوقات التنظيمية  

8 

على المهام ذات  األكاديميةلمهمات السهلة في األقسام تقديم ا

 األولوية.
      

       األكاديميةي في خطط وأنشطة األقسام قلة إشراك المجتمع المحل 9
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 بالجامعة.

       ومتطلبات سوق العمل. د فجوة بين برامج األقساموجو  11

       غياب مبدأ المساءلة عند ارتكاب األخطاء. 11

       ضعف متابعة وحدات الجودة لمدى تنفيذ الخطط اإلستراتيجية. 12

       على تنفيذ الخطط فقط. األكاديميةاقتصار عمل األقسام  13

14 

واألهداف  األكاديميةين عملية التخطيط لألقسام التنسيق ب ضعف

 المعلنة للجامعة.
      

       سوء فهم لالطار المؤسسي والمجتمعي الذي تعمل فيه الجامعة 15

16 

عدم وجود تنظيم في الجامعة حول حشد وتعبئة الموارد لغرض 

 استغاللها في تحقيق رسالتها
      

 الفقرات التسلسل

 صالحية الفقرة انتماء الفقرة  
 إلىبحاجة

 تعديل

التعديل 

 منتمية المقترح
غير 

 منتمية
 صالحة

غير 

 صالحة

 

  اإلداريةثالثا : المعوقات 

17 

طيط االستراتيجي وجود لجنة تشرف على التخ إلىاالفتقار 

 .األكاديميةباألقسام 
      

18 

تع بالمرونة داخل األقسام وجود بيئة عمل إدارية تتم إلىاالفتقار 

 .األكاديمية
      

       اعتقاد المسئولين بأن رؤية القسم ورسالته مجرد شعارات. 19
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21 

تيجية التي التقييم المستمر لجوانب الخطة اإلسترا إلىاالفتقار 

 .األكاديميةتضعها األقسام 
      

21 

مهامهم  إلىهيئة التدريس بمهام إدارية إضافة  أعضاءتكليف 

 التدريسية.
      

       قلة إشراك الطالب في مجالس األقسام والمشاركة في صنع القرار. 22

23 

االعتقاد بأن التخطيط االستراتيجي هو عمل لمواجهة األزمات 

 فقط.
      

       صعوبة اجراء المسح البيئي للبيئتين الداخلية والخارجية  24

25 

الريادة البحثية والعلمية وتعظيم  عدم وضوح دور الجامعة في

 خدمات التعليم العالي .
      

26 

ال يوجد وصف دقيق للهدف بعيد األمد الذي يبتغى للنجاح في 

 تحقيق الرسالة المنشودة للجامعة .
      

 رابعا : المعوقات البشرية 

27 

في وضع األهداف  هيئة التدريس باألقسام أعضاءندرة اشتراك 

 والخطط.
      

28 

هيئة  أعضاءغموض مفهوم التخطيط االستراتيجي لدى بعض 

 التدريس.
      

       هيئة التدريس للتغيير والتطوير أعضاءقلة تقبل  29

31 

هيئة التدريس باألسس العلمية  أعضاءضعف إلمام بعض 

 لخصائص وعناصر ورسالة القسم.
      

      الجامعي على التخطيط ضعف االهتمام بتدريب فرق التطوير  31
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 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

 

 

 

 

 االستراتيجي.

       نقص الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ الخطط اإلستراتيجية 32

33 

طيط االستراتيجي لألقسام ضعف ثقة البيئة المحيطة بالتخ

 بالجامعة. األكاديمية
      

       على الجانب التدريسي فقط. األكاديميةحرص األقسام  34

       في الجامعات . اإلداريةوجود ترهل بالكوادر  35

       غموض األهداف الرئيسية للجامعة لدى الكوادر العاملة . 36



117 
 

 
 

 (2الملحق )

 قائمة بأسماء المحكمين

 التسلسل الهجائي لألسماءمرتبة حسب اللقب العلمي و 

 الجامعة التخصص اللقب العلمي واالسم ت

 جامعة الشرق األوسط المناهج وطرائق التدريس الدكتورة ابتسام جواد مهدي ستاذاأل 1

 جامعة بغداد إدارة األعمال الدكتور سعد علي العنزي ستاذاأل 2

 جامعة بغداد إدارة األعمال الدكتور صالح الدين الكبيسي ستاذاأل 3

 جامعة الشرق األوسط التربوية اإلدارة الدكتور عباس الشريفي ستاذاأل 4

 جامعة الشرق األوسط التربوية اإلدارة الدكتور عبد الجبار البياتي ستاذاأل 5

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا المعلومات الدكتور عبد الحافظ سالمة ستاذاأل 6

 جامعة الشرق األوسط المناهج وطرائق التدريس الدكتور غازي خليفة ستاذاأل 7

 جامعة الشرق األوسط المناهج وطرائق التدريس الدكتور محمود الحديدي ستاذاأل 8

 جامعة بغداد إدارة وتخطيط الدكتور أحمد الجبوري 9

 جامعة اإلسراء إدارة المشاريع الدكتور طارق جواد كاظم 11

 جامعة الشرق األوسط التربوية اإلدارة الدكتور فادي عياصرة 11

 جامعة اإلسراء إدارة المشاريع الدكتور كريم محمد الجبوري 12

 جامعة الشرق األوسط التربوية اإلدارة الدكتور محمد محمود بني مفرج 13
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 (3الملحق )

 أداة الدراسة بصورتها النهائية

   

 

 /ة الدكاور/ة.........................................املحترمتساذ حضرة الأ

 وبركذته ..السالم عليكم ورحمة هللا 

" معوقذت تطبيق الاخطيط االتستراتيجي في الجذمعذت الحكومية في بغداد من يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان 

لذا نضع بين أيديكم الكريمة هذه االستبانة موزعة على أربعة محاور )املعوقات  هيئة الادريس" أعضذءوجهة نظر 

جمع معلومات تخص هذه الدراسة التي هي جزء من  إلىالتي تهدف ،و  املادية( ، و اإلدارية ، والتنظيمية، و البشرية

 متطلبات الحصول على درجة املاجستير من جامعة الشرق األوسط. 

أهمية  كون فقرات االستبانة,  قراءة وتأشير شاكرين لكم حسن تعاونكم ، آملين أن تمنحونا من وقتكم الثمين          

 بأنه سيتم التعامل مع البيانات بسرية الدراسة ونتائجها تعتمد في املقا
ً
م األول على املعلومات املقدمة من قبلكم, علما

 تامة وألغراض البحث العلمي فقط .

من خالل وضع رؤية ورسالة  نظمةأسلوب منظم بعيد املدى تقوم به املبأنه :  عرف التخطيط االستراتيجيو           

وإجراء تحليل للبيئة الداخلية ملعرفة نقاط القوة والضعف وإجراء تحليل للبيئة الخارجية ملعرفة الفرص ها ل

 ومن ثم وضع أهداف استراتيجية يمكن تحقيقها خالل فترة زمنية معينة.وتحديد القطاعات املستهدفة والتهديدات 

جموعة الصعوبات والتحديات املادية والبشرية عرفت معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي بأنها: مكما          

هيئة التدريس  أعضاءمن وجهة نظر  األكاديميةوالتنظيمية التي تعيق التخطيط االستراتيجي باألقسام  اإلداريةو 

أوتتمثل في الدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة في استجاباتهم على أداة الدراسة .

 ر .مع فذئق اإلحترام .. والاقدي

   الء خذلد عودة  ـع:  البذحث                                                                                       

 المملكة االردنية الهاشمية

 وزارة التعليم العالي

 جـامعــة الشرق األوسط
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 : بفي المربع المناس)√( ضع إشارة يرجى والمعلومات الشخصية : 

 

  أنثى       ذكر:             . الجــــــــــنس 1

 ةإنساني            ةعلمي        :    تخصص    ال .2

 مدرس مساعد         مدرس            مساعد أستاذ             أستاذ       :  األكاديميةة الرتب. 3

   ( سنوات 11) إلى( سنوات 5من )            ( سنوات  5أقل من )           : سنوات الخبرة. 4

 سنوات فأكثر 11                                   

 

 في المكان الذي تراه مناسبا : )√(يرجى وضع إشارة 

أالفقرة ت

أدرجة املوافقة

أأوافق

أبشدة
أمحذيدأأوافق

ال 

أأوافق

ال 

أاوافق

أبشدة

 المحور األول : المعوقات البشرية

      الخطط.لتدريس باألقسام في وضع هيئة ا أعضاءندرة اشتراك  1

      هيئة التدريس. أعضاءغموض مفهوم التخطيط االستراتيجي لدى بعض  2

      هيئة التدريس للتغيير . أعضاء مقاومة 3

      هيئة التدريس باألسس العلمية لخصائص القسم. أعضاءضعف إلمام بعض  4

      ضعف االهتمام بتدريب فرق التطوير الجامعي على التخطيط االستراتيجي. 5

      نقص الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ الخطط االستراتيجية 6

      بالجامعة. األكاديميةضعف ثقة البيئة المحيطة بالتخطيط االستراتيجي لألقسام  7

      تركيز عضو هيئة التدريس على الجانب التدريسي فقط . 8
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أالفقرةأت

أدرجة املوافقة

أأوافق

أبشدة
أمحذيدأأوافق

ال 

أأوافق

ال 

أاوافق

أبشدة

 ثانيا : المعوقات التنظيمية  

الجامعة على تنفيذ األعمال التشغيلية أكثر من النجاح في إنجاز  تركيز قيادة 9

 األهداف بعيدة األمد المبتغاة 

     

      على المهمات ذات األولوية. األكاديميةتقديم المهمات السهلة في األقسام  11

      . بالجامعة األكاديميةقلة إشراك المجتمع المحلي في خطط األقسام  11

      ومتطلبات سوق العمل. األكاديميةوجود فجوة بين برامج األقسام  12

       . SWOTجراء التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية إصعوبة  13

      االستراتيجية.ضعف متابعة وحدات الجودة لمدى تنفيذ الخطط  14

      على تنفيذ الخطط فقط. األكاديميةاقتصار عمل األقسام  15

      واألهداف المعلنة للجامعة. األكاديميةضعف التنسيق بين عملية التخطيط لألقسام  16

      ضعف في العالقات الخارجية للجامعة 17

      القرار. عملية صناعةفي  قلة إشراك الطلبة 18

أالفقرةأت

أدرجة املوافقة

أأوافق

أبشدة
أمحذيدأأوافق

ال 

أأوافق

ال 

أاوافق

أبشدة

 اإلداريةثالثا : المعوقات 

      .األكاديميةاألقسام ة تشرف على التخطيط االستراتيجي في وجود لجن إلىاالفتقار  19

      .األكاديميةوجود بيئة عمل إدارية تتمتع بالمرونة داخل األقسام  إلىاالفتقار  21

      اعتقاد المسؤولين بأن رؤية القسم ورسالته مجرد شعارات. 21
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      التقييم المستمر لجوانب الخطة االستراتيجية . إلىاالفتقار  22

      مهماتهم التدريسية. عن فضالً هيئة التدريس بمهمات إدارية  أعضاءتكليف  23

      االستراتيجي هو عمل لمواجهة األزمات فقط.االعتقاد بأن التخطيط  24

      غياب مبدأ المساءلة عند ارتكاب األخطاء. 25

  

 الفقرة

أأوافق

أبشدة
أمحذيدأأوافق

ال 

أأوافق

ال 

أاوافق

أبشدة

      رابعا : المعوقات المادية 

      االعتماد على مصادر التمويل الحكومي في التعليم الجامعي. 26

      . للتخطيط االستراتيجي خصصة الميزانيات الم قلة 27

      .تنفيذ الخطط االستراتيجية قلة المكافآت المادية للقائمين على  28

نقص الموارد التقنية التي تساعد على تطبيق التخطيط االستراتيجي باألقسام  29

 .األكاديمية

     

      االستراتيجي.ضعف تمويل األبحاث العلمية في مجال التخطيط  31

تركيز نظام الحوافز على النتائج قصيرة األجل دون ارتباطه بالغايات االستراتيجية  31

 طويلة األجل.
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 (4الملحق )

 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط
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 (5الملحق )

 كتاب الملحقية الثقافية العراقية في عمان


