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 شكر وتيدير

... فإن لم تستطع فكن متعلما فإن لم تستطع فأحب العلماء فإن لم تستطع فال كن عالما  
 تبغضهم 

عانته لي حتى أكملت هذه الدراسة   .بداية أشكر اهلل سبحانه وتعالى وأحمده على توفيقه وا 

وأتقدم بالشكر واالمتنان الى جامعتنا الحبيبة جامعة الشرق األوسط والقائمين عليها رئيسا وأعضاء 

داريين وأكاديميين ادامها اهلل منارة للعلم.   وا 

لذي ا الدكتور خالد محمد الحمادينكما وأتقدم بعظيم الشكر والعرفان واالمتنان إلى مشرفي الفاضل 

 الرسالة وتابعها بالسؤال والنقد والتوجيه فكان له عظيم األثر في أن تواضع لقبول اإلشراف على هذه

 .ترى هذه الرسالة النور

كما أتوجه بخالص الشكر وعظيم اإلمتنان إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة وذلك 

 لتفضلهما بالموافقة على على مناقشة الرسالة ، وعلى مالحظاتهم التي ساهمت في إثرائها. 

ة اإلدارية أعضاء الهيئ عميد كلية العلوم التربوية وجميعوأتقدم أيضا بخالص شكري وتقديري إلى 

والدكتور أحمد أبو كريم  د أ. و رياض ستراك د أ.في قسم اإلدارة والمناهج وأخص بالذكر والتدريسية 

الذين قدموا لي العلم والمعرفة فهذا ما هو إال فيض من مكارم العلماء والنبالء فلهم كل  درادكة أمجد

  .الشكر والعرفان

 رائهمآلكما واتقدم بخالص شكري لألساتذة األكاديميين الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة حيث كان 

  .عظيم األثر في زيادة درجة الصدق الظاهري في فقراتها كافة

بالشكر الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات األردنية وعمداء  أتقدميفوتني أن  وال

كلياتها على تسهيل مهمتي في تطبيق أداة الدراسة وأتقدم بالشكر لكل من مهدوا لنا طريق العلم 

 الباحث                                                              والسداد.والمعرفة والرشد 
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 هــــــــــــــــــــــــــداءاإلإ 

 من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمةلى إ  

 .إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم

 الذي زرع في قلبي عناوين العزة والكبرياء... إلى من ترفع له القبعاتلى إ  

 والدي الغالي

 والحنان والتفاني... إلى بسمة الحياة وسر الوجودإلى معنى الحب 

 أمي الحبيبة

 إلى السند والعزوة إخوتي وأخواتي

 إلى رفيقة دربي وشريكة حياتي ... صمام قلبي وأمان روحي 

 المهندسة أريج زوجتي

 إلى شعلة حماسي ومنار أمنياتي 

 ميالد      جاد    أوالدي   مايا

وكلمات من درر...إلى من صاغوا إلينا علمهم حروفا ومن فكرهم إلى من علمونا حروفا من ذهب 
 شموعا تنير لنا طريق العلم والفالح

 أساتذتنا الكرام

 سائر في درب الهدى إلى كل مرب  

 أو معلما   أبا                أو متعلما   عالما  

 أهدي هذا العمل المتواضع

 الباحث
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لدى رؤساء الجامعات االردنية في محافظة العاصمة وعالقته  االستراتيجيالتوجه 
 من وجهة نظر عمداء الكليات االستراتيجيةباإلدارة 

 إعداد الطالب
 فادي عبد الرزاق عمر الطيطي 

 إشراف
 الحمادينمحمد خالد د. 

 الملخص

امعات لدى رؤساء الج االستراتيجيعلى درجة توافر التوجه  التعرفلى إ  هذه الدراسة هدفت 

من وجهة نظر عمداء  االستراتيجيةالعاصمة وعالقته بدرجة ممارسة اإلدارة  ةاألردنية في محافظ

 .االرتباطي المسحيالباحث المنهج  اتبعو  .الكليات

 وتكونت، ماوثباتهولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تطوير استبانتين وتم التأكد من صدقهما  

 وعددهمعمداء الكليات في الجامعات األردنية في محافظة العاصمة عمان عينة الدراسة من جميع 

  .2018/2019للفصل الثاني  اعميد 126

لدى رؤساء الجامعات كان  االستراتيجيأن درجة توافر التوجه الى وأشارت نتائج الدراسة 

كما أظهرت وجود عالقة ذات  مرتفعة.كانت  االستراتيجيةكما أن درجة ممارستهم لإلدارة  ، مرتفعا

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  .داللة إحصائية موجبة بينهما

 ينما أظهرتبلدى رؤساء الجامعات تعزى لمتغير الجنس  االستراتيجياالستجابة لدرجة توافر التوجه 

عزى لمتغير السلطة المشرفة لصالح الجامعات الخاصة في النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ت

 أستاذ ةلصالح الرتبة األكاديمي ومجالي التوجه نحو البحث العلمي والتوجه نحو الشراكة المجتمعية 

بحث مجال التوجه نحو ال األقل من خمس سنوات في لصالح ذوو  االستراتيجيلجميع مجاالت التوجه 

  .العلمي



 م
 

 االستجابةوجود فروق ذات داللة إحصائية عند متوسطات أظهرت نتائج الدراسة وأيضا  

ل البيئة وتحلي االستراتيجيةلصالح اإلناث في مجالي تصميم  االستراتيجيةلدرجة ممارسة اإلدارة 

والتقويم  ةاالستراتيجيوتنفيذ  االستراتيجيةالداخلية ولصالح الجامعات الخاصة في مجالي تصميم 

أستاذ لجميع مجاالت اإلدارة االستراتيجية وعدم وجود فروق تبعا  ةولصالح الرتبة األكاديمي والرقابة

 .االستراتيجيةلمتغير سنوات الخدمة في جميع مجاالت اإلدارة 

اإلدارة و اهتمام القيادات االكاديمية بالتوجه االستراتيجي  على مستوى بالمحافظةأوصت الدراسة 

 نتائج هذه الدراسة من قبل المعنيين فيما يخدم تطوير الجامعات االردنية.  وتبنياالستراتيجية 

، عمداء الجامعاترؤساء  ،الجامعات، االستراتيجيةدارة اإل ،االستراتيجيالتوجه  الكلمات المفتاحية:

 .الكليات
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Abstract 

This study aimed to identify the degree of strategic orientation available to the heads 

of Jordanian universities in the capital's governorates and its relation to the strategic 

degree practice management from faculties deans’ points of view. The researcher 

followed the descriptive approach. 

The study sample was composed of all college’s deans in Jordanian universities in 

the capital city Amman, and they numbered 126 dean for the second semester 2018/2019. 

The results of the study indicated that the degree of availability of the strategic 

orientation of the university heads was high and the degree of their practices of strategic 

management was high and showed that there was a positive statistical significance 

relationship between them. 

The results showed no statistically significant differences between the response 

averages to the degree of strategic orientation available to the university presidents related 

to the gender variable, While the results showed that there were statistically significant 

differences related to the variable of supervising authority for private universities 

regarding the orientation towards scientific research, and towards community partnership 

and towards the academic degree called (professor) for all strategic fields.  

And regarding to the less than five years in the field of orientation towards scientific 

research and also the existence of significance statistical differences in the response 

mediums related to the degree of the practice of strategic management for females in the 

areas of strategy design and for internal environment analysis , also for private 

universities in the areas of strategy design , implementation strategy ,evaluation ,control 

and for the academic degree( Professor ) for all strategic management areas , and showed 

that no differences related to the service years variable in all areas of strategic 

management. 



 س
 

The study recommended a number of recommendations, the most important of them 

is the need to keep in the level of  interest  of the  academic leaders in strategic orientation, 

and strategic management, The study also recommended adoption of the results of this 

study by concerned. 

Keywords: Strategic orientation, Strategic management, Universities, University 

presidents, college’s deans 
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 الفصل الول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 ميدمة: 

من نقص  لما تعاني منه ا  هام ا  االستثمار في التعليم في المملكة األردنية الهاشمية مورد يشكل

نما ُيعنى بالتركيز  في الموارد الطبيعية، كما أنه غير معني بالمطلق بالمفهوم المادي لالستثمار وا 

تمثل  والعالمية لتطوير الموارد البشرية التي المدنية،على العملية التعليمية بما يتالءم مع متطلبات 

 ث التغيير المجتمعي اإليجابي المنشود. فمؤسساتمخرجات العملية التعليمية لتكون قادرة على إحدا

التعليم العالي تواجه تحديات كبيره تتمثل في زيادة حده المنافسة في المستقبل محلي ا وعالمي ا؛ حيث 

تشكل هذه المنافسة عامل ضغط على اإلدارة العليا، األمر الذي يتطلب منها العمل بجد من خالل 

ى باألداء المؤسسي ولتحقيق السبق عل لالرتقاءديثة في االدارة تطبيق المفاهيم واالتجاهات الح

 المستوى المحلي والعالمي. 

 أنبلعمليات التنمية كما ورد في الورقة النقاشية الملكية السابعة  أساسا  ُيعد التعليم الجامعي و  

إذا هي نالت يير لتغفالثروة البشرية قادرة على إحداث ا، التطور والتقدمعماد  التعليم هوفي  االستثمار

لديوان الملكي ا) التعليم الحديث الوافي، فال استثمار يدر من العوائد كما يدر االستثمار في التعليم

 .(2017ي، الهاشم

 جال التنميةفي م الهاشمية تعاظم التحديات والصعوبات التي تواجهها المملكة األردنيةوبسبب 

لنظر في ا إلعادة ضرورة هناكحيث أصبح  األردنية،والتحسين في الجامعات  للتطويرالحاجة زادت 

اإلنتاج  لتحقيق مستوى عال  منحديثة  اتجاهات المفاهيم واألساليب اإلدارية التي تمارسها وتطبيق 

 . عالية الجودةوالمخرجات التعليمية 
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الجامعات محور ا أساسي ا في النظم التعليمية نظر ا للمهمات التي تقوم بها في بناء الكوادر  تشكل

الفنية واألكاديمية المؤهلة للعمل في مجاالت النشاط التعليمي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي، 

 (.2012،الشمري)الحياةوتقع على عاتقها تنفيذ خطط وبرامج تنمية المجتمع في مختلف مجاالت 

أن للجامعات بمختلف تشكيالتها وتخصصاتها دورا كبير ا وأساسي ا في المجتمع مهما  كما  

كانت درجة تطوره ألنها تمثل قمة الهرم التعليمي وصاحبة الدور الريادي والتأثير القيادي في الحياة 

راف المجتمع وأع االجتماعية؛ ألنها تشكل موقع ا مثالي ا ُتختزل فيه معظم خصائص وصفات وتقاليد

الذي تدور  االرتكازهي بمثابة محور  فالجامعاتبكل فئاته وطوائفه وقومياته مهما تعددت وكثرت. 

 .(2006وخطط عملها )صالح،  واستراتيجيتهاحوله أهداف الجامعة وسياستها 

أهداف التعليم في الجامعات يحتاج الى توجه استراتيجي للمؤسسات الجامعية في  ولتحقيق

كنولوجية والتنمية وفق التطورات والتغيرات العلمية والت القدرة التنافسيةالتعليم العالي ومن ثم تحقيق 

 (2004، المتسارعة )نشوان

ا إدارة جب أن يتوفر لديهتستطيع اإلدارات في الجامعات األردنية أن تواكب التطورات ي ولكي

ة من خالل اإلدارة بحيث تستطيع المؤسس االستراتيجيتمتلك القدرة على التفكير والتخطيط  استراتيجية

وتحسين الخدمات المقدمة وتجويدها والمحافظة عليها، ويجب ان  المخرجاتتطوير  االستراتيجية

افة الموارد ك وتستغلرؤية إبداعيه،  تكون اإلدارة الفعالة ذات هدف موجه يتركز على خلق وتطبيق

 (. ,Klein 2011هداف المحددة )التنافسية ومن ثم تحقيق األ الميزةالمتاحة التي تمكنها من تحقيق 
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على بعض المداخل اإلدارية الحديثة والتي  يرتكزكما أن تطوير مؤسسات التعليم الجامعي 

تأتي في مقدمتها مدخل اإلدارة االستراتيجية وذلك من خالل التركيز على كل من البيئة الداخلية 

 .(,2005Ginter, Duncan, Swayneوالخارجية للجامعة وتحليل ما يواجهها )

تتفاوت الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في مستوى أدائها وأهدافها بحسب اختالف 

ستحاول هذه الدراسة  ذلكل .ورؤيتها للمستقبل توجهاتها اإلستراتيجية ومدى تطبيقها لإلدارة اإلستراتيجية

افظة حتسليط الضوء على التوجه االستراتيجي لدى رؤساء الجامعات في الجامعات األردنية في م

 .العاصمة وعالقته باإلدارة االستراتيجية من وجهة نظر عمداء الكليات

 مشكلة الدراسة:

البيئة التي تعمل فيها الجامعات بالتعقيد وفي ظل ما تتعرض له من منافسة داخليا من  تتميز

نظيراتها من الجامعات واحتدام المنافسة على الصعيد الخارجي، فإنها في محاولة الحصول على 

طلب مما يت راتيجيةاالستالدعم والرقي بتصنيفها ومكانتها العلمية، فهي بحاجة إلى تنفيذ ناجح لخطتها 

ختلفة استراتيجية قادرة على التوفيق وتحقيق التناسق بين الوظائف الم إداراتتوجه ا استراتيجي ا تقوده 

ل أفضل للجامعات لرؤية مستقب االستراتيجيمن أجل المنافسة والديمومة كما يتطلب منها دعم التوجه 

 لها. 

جع في قطاع عن قلقها من الترا يعبرت االستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمو كما 

التعليم العالي ومخرجاته وضعف الجامعات في الحفاظ على تميزها وقدرتها على مواجهة التحديات 

وايجاد المقترحات والحلول للمشكالت، وهذا يتطلب تغيير التوجهات االستراتيجية ومتابعة الجهد 

 .(2015، التعليم العاليالتميز )وزارة بأعلى درجات الوعي واالدارة للسعي نحو 
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يمثل المسلك الذي يتيح تنسيق الجهود من خالل رؤية واضحة وترجمة  االستراتيجي فالتوجه    

مة الى الواقع العملي لتحقيق االستجابة والتكيف مع البيئة ووضع المنظ االستراتيجيةالرسالة واألهداف 

 متعددة لهرم اإلدارة فالرؤية واألهداف أوجها  ، االستراتيجيةفي مسارها القويم إلنجاز أهدافها 

ه في دورت (. كما أوصى المؤتمر العربي لضمان جودة التعليم العالي2017، )الجنابي االستراتيجية

 االستراتيجيالتخطيط  اعتماد( في جامعة الزرقاء بضرورة 2014انعقد في شهر أبريل ) الرابعة الذي

في مؤسسات التعليم العالي وفق معايير ومؤشرات دقيقة واإلفادة من التجارب المتميزة محلي ا وعالمي ا 

  المجال.في هذا 

العالي في الوطن العربي في ضوء التحديات  العربي الدولي بعنوان"مؤتمر الأوصى  وكذلك

بضرورة تحديد رؤية  2018مايو  3-2المنعقد في جامعة الزرقاء في الفترة  "والتحوالت العالمية

واضحة للتعليم العالي تمكنه من مواجهة التطورات والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم  مستقبلية

 العالي.

( بضرورة اهتمام الجامعات األردنية بمراحل 2018) ومساعدة  كما وأوصت دراسة أبو شيخة

اإلدارة اإلستراتيجية المتمثلة بتحليل البيئة وصياغة االستراتيجية وتنفيذها وتقييمها ومراقبة تطبيقها 

جراء دراسات على جامعات أردنية مختلفة  ومن هنا جاءت ضرورة العمل على هذه الدراسة والتي وا 

 بالسؤال االتي:يمكن صياغة مشكلة الدراسة 

لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة  االستراتيجيما درجة توافر التوجه 

 من وجهة نظر عمداء الكليات؟ االستراتيجية بدرجة ممارسة اإلدارةوعالقته 
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 هدف الدراسة وأسئلتها: 

ألردنية لدى رؤساء الجامعات ا االستراتيجيتوافر التوجه  درجةإلى هدفت هذه الدراسة التعرف 

من وجهة نظر عمداء  االستراتيجية بدرجة ممارسة اإلدارةوعالقته  عمان في محافظة العاصمة

 الكليات وذلك من خالل اإلجابة عن هذه األسئلة اآلتية: 

لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة  االستراتيجي: ما درجة توافر التوجه السؤال الول

 من وجهة نظر عمداء الكليات؟عمان ة العاصم

لدى رؤساء الجامعات األردنية في  االستراتيجية: ما درجة ممارسة اإلدارة السؤال الثاني

 من وجهة نظر عمداء الكليات؟ عمان محافظة العاصمة

ة توافر لدرجمداء الكليات بين متوسطات استجابة عارتباطية  : هل هناك عالقةالسؤال الثالث

 ؟  االستراتيجيةودرجة ممارسة اإلدارة  االستراتيجيالتوجه 

( في α  =0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) السؤال الرابع:

درجة توافر التوجه االستراتيجي لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة لعمداء الكليات استجابات 

 والرتبة األكاديمية وسنوات الخدمة.   لطة المشرفةوالس تعزى لمتغيرات الجنس عمان العاصمة

( في α  =0.05: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )السؤال الخامس

 عمان درجة ممارسة رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمةل عمداء الكلياتاستجابات 

 خدمة؟ والرتبة األكاديمية وسنوات ال والسلطة المشرفة لإلدارة االستراتيجية تعزى لمتغيرات الجنس
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 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في جانبها النظري والتطبيقي في بحثها في متغير التوجه اإلستراتيجي       

جانبين وفيما يلي إستعراض لل لدى رؤساء الجامعات األردنية وعالقته بمتغير اإلدارة اإلستراتيجية

   النظري والتطبيقي للدراسة .

 

 الهمية النظرية: 

  كتبات العربية ، والتي تحتاج إليه الماالستراتيجيةالبحث في موضوع التوجه االستراتيجي واإلدارة

 بشكل عام.

  اإلدارة و  االستراتيجيالتوجه لألكاديميين والباحثين في موضوعي  ذا أهمية مرجع توفير

 .االستراتيجية

 القرار في المؤسسات التربوية والباحثين واالستفادة من االدب النظري. ألصحاب مرجع تقديم 

 الهمية التطبييية: 

  ود الى حيز الوج االستراتيجيةواإلدارة  االستراتيجيالتوجه  يفي إظهار مفهوم اإلسهام

 .والتطبيق

  هات على تحديد نقاط الضعف والقوة في التوجالجهات المعنية بتطوير التعليم الجامعي تساعد

 االستراتيجية لدى الجامعات األردنية في محافظة العاصمة.

  مرجع ا لواضعي البرامج التدريبية لإلدارات العليا والعمل على تحسينها بناء على ما قد تتوصل

 ات التعليم العالي التي تقدمه الجامعات.اليه من نتائج ما ينعكس على تحسين خدم

  اإلدارة و  االستراتيجيالقرار في التعرف على العالقة بين التوجه  وأصحابتفيد الجامعات

 ودرجة توافرهم. االستراتيجية
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 :الدراسةمصطلحات 

 شملت الدراسة على المصطلحات اآلتية:

  االستراتيجي التوجه

من ئة الطار  الجهودتنسيق يتيح  مسلكاالستراتيجي بأنه  التوجه (2017الجنابي )يعرف         

خالل رؤية واضحة وترجمة الرسالة واألهداف اإلستراتيجية الى الواقع العملي لتحقيق االستجابة 

 .والتكيف مع البيئة ووضع المؤسسة في مسارها القويم إلنجاز أهدافها

ي ستصف عليها رئيس الجامعة والت حصلبانه الدرجة التي  إجرائًياالتوجه االستراتيجي ويعرف 

ذا الغرض هلالستبانة المعدة لعمداء الكليات مدى توافر التوجه االستراتيجي لديه من خالل استجابة 

مجال التدريس الجامعي ومجال  كالتالي:والتي تضمنت عدة مجاالت حددتها أداة الدراسة وكانت 

 األكاديمي.ريادة واإلبداع ومجال االعتماد البحث العلمي ومجال الشراكة المجتمعية ومجال ال

 :االستراتيجيةاإلدارة 

مجموعة من القرارات واألفعال اإلدارية التي تحدد أداء المنظمة في  هي االستراتيجية اإلدارة

المدى البعيد ويتضمن الخطوات التالية تحليل البيئة وصياغة اإلستراتيجية وتطبيق اإلستراتيجية 

 . (Wheelen&Hunger,2012) والرقابة والمتابعة 

ي عليها رئيس الجامعة والت حصلبانها الدرجة التي إجرائًيا  اإلدارة االستراتيجية وتعرف

هذا معدة للالستبانة العمداء الكليات ممارسته لإلدارة االستراتيجية من خالل استجابة  درجةستصف 

يجية تصميم االستراتالغرض والتي تضمنت عدة مجاالت حددتها أداة الدراسة وكانت كالتالي: مجال 

تقويم مجال الو تنفيذ االستراتيجية ومجال خلية تحليل البيئة الداومجال تحليل البيئة الخارجية ومجال 

 والرقابة االستراتيجية.
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 الجامعة 

ليم اكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعمؤسسة  بانها األردنيةيعرفها قانون الجامعات 

  . (2018 )وزارة التعليم العالي،العالي والبحث العلمي وتنفيذ سياساته

 الجامعة الحكومية 

مؤسسة للتعليم تمنح درجة جامعية تتمتع بشخصية  بأنها قانون الجامعات األردنيةيعرفها 

جراء  داري ولها بهذه الصفة حق تملك األموال المنقولة وغير المنقولة وا  اعتبارية ذات استقالل مالي وا 

ة جميعها يولها حق التقاضي والقيام باألعمال واإلجراءات القانونية والقضائ القانونية جميعها التصرفات

التعليم  وزارة) وأن تنيب عنها في اإلجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام توكله لهذه الغاية

 .(2018 العالي،

 الجامعة الخاصة

مؤسسة للتعليم يتم إنشاؤها بقرار من مجلس التعليم إلى أنها  قانون الجامعات األردنيةيشير 

وفقا لشروط وضمانات يحددها نظام يصدر لهذه الغاية ولها العالي بناء على طلب مقدم من المالك 

ولها حق التقاضي والقيام باألعمال واإلجراءات القانونية  شخصية اعتبارية ذات استقالل مادي واداري

والقضائية جميعها وأن تنيب عنها في اإلجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام توكله لهذه الغاية 

تنظيمي ناظم ألجهزتها اإلدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه األجهزة للرئيس ويكون لها هيكل 

وزارة )وتكون احداثات الوظائف فيها وفق ا لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة

 .(2018 التعليم العالي،
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 رئيس الجامعة 

الجامعة الحكومية بأنه الشخص المسؤول عن إدارة  رئيس قانون الجامعات األردنيةيعرف 

ويعين بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس التعليم  ،شؤون الجامعة ومسؤول الصرف فيها

 أما رئيس الجامعة ،ومن بين قائمة تتكون من ثالثة مرشحين يوصي بها مجلس امنائهاالعالي 

و أ لى تنسيب مجلس األمناء على أن ال يكون شريكا  الخاصة فيعين من مجلس التعليم العالي بناء ع

يم )وزارة التعل و عضوا في مجلس إدارة الشركة التي تمتلك الجامعة الخاصةأفي المالك  مساهما  

 .(2018 العالي،

 عميد الكلية 

الشخص المسؤول عن إدارة الشؤون هو الكلية  عميد إلى أن قانون الجامعات األردنيةأشار 

لية ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكاألكاديمية واإلدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها 

رئيس عند طلب ال أوالرئيس في نهاية كل عام دراسي  إلى تقريرا   والعمداء، ويقدمومجلسي الجامعة 

 .(2018 يم العالي،)وزارة التعلنشطتها المختلفةأعن أداء كليته و 

 

 حدود الدراسة:

 تمثلت حدود الدراسة باآلتي:

لدى رؤساء الجامعات في الجامعات االردنية في  االستراتيجيالتوجه : ةالموضوعي ودالحد .1

 من وجهة نظر عمداء الكليات.  االستراتيجيةمحافظة العاصمة وعالقته باإلدارة 

األردنية الحكومية والخاصة في محافظة عمداء الكليات في الجامعات الحدود البشرية:  .2

 العاصمة.
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 الحدود المكانية: الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان. .3

 .2019/ 2018الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني لعام  .4

:الدراسةمحددات   

قة مدى د فضال  عنتتحدد نتائج هذه الدراسة بدالالت مدى صدق أدوات الدراسة وثباتها 

وموضوعية استجابة أفراد العينة وأمانتهم العلمية في استجابتهم على االستبانتين المعدتين لغرض 

هذه الدراسة كما أن تعميم نتائجها لن يتم إال على المجتمع الذي سحبت منه العينة والمجتمعات 

  .المماثلة لها
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 الفصل الثاني
  سابية الدب النظري ودراسات
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 الفصل الثاني
 سابيةالدب النظري ودراسات 

ما له من ل االستراتيجيالمتعلق بموضوعي التوجه  النظريلألدب  ضا  عر هذا الفصل  تناول

دور في جعل اإلدارة العليا مدركة لغاياتها ومجال نشاطاتها وسياساتها التي ينبغي عليها إتباعها 

داري بصفة في الفكر اإل بوصفها تطور ا هاما   االستراتيجيةوأيضا اإلدارة  ،لتحقيق التطور المستمر

ا للدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات عرض  تضمن و  كماعامة والفكر التربوي بصفة خاصة، 

 اآلتي:الصلة بموضوع الدراسة وعلى النحو 

 أواًل: الدب النظري

اإلدارة و  يجياالستراتالتوجه  المتعلق بمتغيرات الدراسة وهمتناول هذا الجزء وصفا  لألدب النظري  

 . االستراتيجية

  االستراتيجي التوجه  -1

 مفهوم التوجه اإلستراتيجي  1.1

جي يرسم وجميعها يجمع بأن التوجه اإلستراتي ومفاهيمه،تعددت تعريفات التوجه االستراتيجي 

 مستقبل المؤسسة وخصائصها من جهة والية تفاعلها مع عوامل البيئة الداخلية والخارجية.

التبصر والتصور لمالمح المؤسسة في المستقبل وتحقيق هذا  فالتوجه اإلستراتيجي هو  

مكن أن تدخل فيها المؤسسة في الشكل ورؤية رسالة المؤسسة وتخيل األعمال واألنشطة التي ي

 ((Johnson, Whittington,Scholes,2011المستقبل 
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نسيق مواردها بتخصيص وت المؤسساتلى وصفه كيفية قيام إيشير التوجه االستراتيجي كما 

 .((Cadogan, 2012لتحقيق أهدافها 

( بأنه عملية تساعد في ترجمة االستراتيجية ضمن إطار عملية 2013المعايطة ) وتعرفه

 التوجه التي تبدأ بالتحليل وتنتهي بالتقييم.

وهذا هو  المنظمة ستراتيجي يعمل على تحديد الخطوط العريضة الستراتيجيةاال فالتوجه 

 .(  (Slater&Olson,2001عمالساسي في تباين مستويات أداء اإلالسبب األ

 اتتيجيستراااالستراتيجي للمؤسسة بأنه توجه ينسق  التوجه( 2015عواودة والزيود ) ويرى

العمل الطارئة والبعد التشغيلي في العمل بصورة فعالة وكفؤة؛ لجعل أداء اإلدارة والعاملين وعلى كافة 

مستوياتهم التنظيمية يعملون كفريق عمل والغي ا لبيروقراطية اإلدارة وصنع قرارها وُمركز ا على حاجات 

سسة سة وبالتالي خلق مؤ المستهلك ورغباته وعلى تحسين الخدمات واألنظمة والعمليات في المؤس

دارة المعرفة  .تحفز االبداع البشري وا 

اف قابلة لإلدارة والتطور بناء على أهد الموارد بأنهاينظر إلى  االستراتيجيالتوجه  كما أن  

لعليا في الحقيقة ثقافة تقودها قناعة وفكر وقيم اإلدارات ا بها، فهووالظروف البيئية المحيطة  المؤسسة

ضوء من ما لم يسلط عليه ال الثقافة، وبالتاليطلب منها ان تكون فاعلة في بناء هذه األمر الذي يت

 .(Hynes,2009المنظمة )قبل اإلدارات سيؤدي إلى انخفاض مستوى أداء 

دافها على فهم رؤية المنظمة وأه يمكن اإلستنتاج مما سبق بأن التوجه اإلستراتيجي هو القدرة      

دارية بين الرؤية المستقبلية والممارسات اإل المسار المستقبلي لها من خالل الدمجلتحديد واولوياتها 

 .األهداف بعيدة المدى أجل تحقيقمن الحالية في ضوء اإلمكانات المتاحة ووفقا لألولويات 
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لية، وكذلك الداخوتحليل مواردها للمنظمة  فهم المحيط الداخليعلى  راتيجيويركز التوجه االست      

التخصيص الجيد لهذه الموارد حسب الضرورة واألولويات ضمن ما يحقق تحقيق أهداف المنظمة 

مزايا يق التي تبحث عن تحق ا للمنظماتمتطلبا أساسياإلستراتيجي البعيدة المدى، كما يعد التوجه 

 (.2015 ،مقراشتنافسية )

توضح  يالمنظمات يسهم في تطوير الهياكل التنظيمية التفي راتيجي االست ن االهتمام بالتوجهإ      

زالة وتنفيذها،  القراراتخطوط المسؤولية والصالحية، ويسهم في تسريع عملية اتخاذ   الزدواجيةاوا 

تاحة المزيد ،إزالة التعقيداإلدارية واختصارها من أجل  االجراءاتجعة راوالتعارض إن وجد، وم ن م وا 

 لمتاحةاالعالقة، باالستفادة من الموارد القرارات ذات تخاذ إلقيادات اإلدارية في ل واالستقالليةالمرونة 

  .(2012 أبو طه،)

 الكيفيةو يمكن اإلستنتاج مما سبق بأن التوجه اإلستراتيجي يسهم في تشكيل صورة للمستقبل      

  لمتاحة.والموارد ا لالولويات واإلمكانياتمراعاة  يرافقه تحقيق هذا التصور التي سيتم من خاللها

  االستراتيجيأهمية التوجه   2 .1

تكمن في أنه يساعد في  االستراتيجيأهمية تحديد التوجه  إلى أن( 2004الركابي ) أشار

تعريف الجامعة ببيئتها، وتسويغ شرعية وجودها، ومن ثم حصوله على التأييد والدعم، كما أنها أداة 

لتنسيق جميع الجهود لكونها تعد محور ا أساسي ا في تطوير العملية التعليمية، وبدون هذا النهج فإن 

هو أن تسير الجامعات بال رسالة أو اتجاه، ولعل أسوأ تصرف  أي في تسيرأن  يمكنالجامعات 

، وتساعد في تحديد األولويات بالنسبة فيهاالخطط  جميعدليال  على ربط  يعدهدف محدد، إذ 

 ،فو فشلها )خلأن التوجه االستراتيجي للجامعة هو المعيار الذي يحدد نجاحها أكما ألنشطتها. 

2010.) 
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ا ما غاياتها وما مجال نشاطاته التوجه االستراتيجي يجعل اإلدارة العليا تدرك تماما   كما أن

تها ويساعدها في التعرف على بني ،الخارجية ومن المستفيدين من الخدمات والمنتجات التي تقدمها

متطلبات و  وبيئتها واالطر الفلسفية التي تحكم أساليبها في اتخاذ القرار واحتياجاتها البشرية والمادية

   (Narver& Slater & Maclachlan,2004). التطوير

التوجهات االستراتيجية مجرد انعكاسات كيفية عمل بعض  باإلضافة إلى أن     

 .((Cadogan,2012المؤسسات

تريد الجامعة  عماأن التوجه االستراتيجي يرسم صورة واضحة ومستقبلية  يمكن إستخالصوبالتالي 

يترافق ذلك مع تحديد معالم هذه الصورة من حيث نوعية الخدمات والشرائح المستهدفة  ،أن تكون عليه

  ومادية.وأولويات تقديمها ضمن ما يتوافر من موارد بشرية 

  االستراتيجيأهداف التوجه   3 .1

من أهداف التوجه االستراتيجي في الجامعات مساعدة المدراء على بلورة رؤية وتفكير  إن

قدرة المؤسسة  وتحسين ،طويل المدى وأيضا تحديد توجهات المستقبل للمؤسسة التعليمية استراتيجي

المؤسسة في  يئةب عليهتوضيح الرؤية المستقبلية بما ستكون  والتعليمية على التعامل مع المشكالت 

التفاعل البيئي في المدى الطويل للمساعدة على استغالل الفـرص المتاحـة  تحقيق إلىباإلضافة  الغد

وتدعيم المركز التنافسي وكذلك التخصيص الفعــال للمــوارد واإلمكانات  البيئيةوالحـد مـن أثـر المخاطر 

رة دبطريقة فعالة مما يساعد على اســتغالل نــواحي القــوة والتغلب على نواحي الضعف وأيضا القــ

 قلتحقيمعوقــا   وليسباعتبــاره شيئ ا مرغوبــا  يبعث علــى التحــدي  التغييرعلــى إحــداث 

 (.2006،الدهدار)األهداف
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تتعدد أهداف التوجه االستراتيجي في الجامعات فهي تساعد المدراء على بلورة تفكير و 

م المركز ل مع المشكالت وتدعياستراتيجي طويل المدى وتحسين قدرة المؤسسة التعليمية على التعام

 (2015،التنافسي لها باإلضافة الى تحسين األداء وتحقيق النتائج المرضية )حسنين

تراتيجي مركز اس لبناءالى تحقيق النجاح في عملياتها وانشطتها تسعى معظم الجامعات  وألن       

از هذه األهداف ولغرض انج ،وتنافسي متميز يضمن لها النمو والتحسن في ظل البيئة التي تعمل فيها

فان االمر يتطلب توجها استراتيجيا يترافق مع رؤية بعيدة المدى بالكيفية التي ستكون عليها هذه 

 .(2011 ،الهاشمي)التميز ارادت تحقيق  إذااألنشطة واالعمال خاصة 

لى وقعها ومركزها عمما سبق أن اهداف التوجه اإلستراتيجي في الجامعات تحسين مُيستنتج    

الصعيدين المحلي والعالمي وزيادة قدرتها على حل المشكالت والتكيف مع الظروف البيئية التي 

 تتغير بشكل متسارع في عصرنا الحالي.

 معاصرة لمواكبة التطورات في ظل تعدد أدوار الجامعات إستراتيجية توجهات  4 .1

بسبب موجة العولمة العارمة تجتاح  أنهلى إ( 2007أشارت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )      

العالم تغيرات سريعة في نمط حياة المجتمعات األمر الذي فرض توجهات حتمية لتجديد التعليم 

الجامعي وتطويره في ظل الحاجات الجديدة لهذه المجتمعات مثل الحاجة الى تزويد الفرد بالمهارات 

قافة وغرس قناعات حقيقية لدى األفراد بقيم وث المختلفة،التي تكسبه القدرة على مواجهة التغيرات 

   مجتمعية.

( بأن التعليم العالي شهد تحوال  جذريا  في كافة المجاالت وجاء هذا 2014أشار سمارة )كما و 

التطور استجابة لجملة من التحديات التي واجهت التعليم العالي، والتي تكمن في تطور تقنيات التعليم 
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االنفجار المعرفي الهائل وظاهرة العولمة، مما أوجب على القائمين عليه ضرورة وزيادة اإلقبال عليه، و 

إحداث تغيير في طريقة التفكير نحو التوجهات االستراتيجية، والقيادة الفاعلة القائمة على استثمار 

عدادها اإلعداد المالئم الستيعاب كافة المتغيرات، وحسن اختيار البدائل في  وء ضالموارد البشرية، وا 

 رؤية واضحة ونظرة مستقبلية واعية لعملية التغيير. 

إن التطور في مفهوم الجامعة صاحبه تطور في الوظائف ولم تعد وظائفها تتصف باالنفصال  

بل تمثل منظومة متكاملة يمكن تبين مالمحها في الوظيفة األساسية وهي  التدريس ووظيف البحث 

معرفة ووضع الحلول للمشاكل االقتصادية واالجتماعية العلمي وما يصاحبه من إثراء وتطوير لل

ووظيفة خدمة المجتمع التي تمثل عالقة إلزامية بين الجامعة والمجتمع من خالل تبادل الموارد البشرية 

ف ومنها أهدا،كما وتتعدد أهدافها بتعدد وظائفها ومنها أهداف تنصب على المخرجات  ،والمادية

ج ومنها وما يرتبط بالمكانة والحفاظ على ارتفاع مستوى البرام،المستمر  خدمية كاالستشارات والتعليم

  .(2014 ،والتحديث استجابة لمتطلبات العصر)العقيل

( أن هنالك مجموعة من التوجهات الحديثة التي تساعد الجامعات 2011أبو الوفا ) كما أشار

لقيادات ا الدولية، واختيارذاتها في ظل التباين العالمي مثل التكيف مع ظروف البيئة على إثبات 

الجامعية وتحقيق التفاعل بين الجامعة ومؤسسات اإلنتاج وتحديد األهداف والتخطيط اإلستراتيجي 

 للجامعة.

( عددا من التوجهات الهامة التي تعمل على تحديث 2007)دراسة دمنهوري استعرضتو 

ات لتواكب التطورات العصرية مثل التنمية المستمرة لكافة مواردها البشرية من أكاديميين الجامع

داريين وفنيين  رامج والكليات تطوير مختلف األنشطة والب تحتية  تتوافق مع متطلبات بنية  وتصميموا 

لعملية اواألقسام باإلضافة لوضع خط إستراتيجية لالستفادة من تقنيات المعلومات واالتصاالت في 
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 واالهتمام بالبحث العلمي ،وترسيخ عالقة الشراكة مع مؤسسات المجتمع ،التعليمية والبحثية

وتشجيع النشر العلمي في المجالت والدوريات العالمية ،واالستفادة من نتائجه لخدمة المجتمع ،

 والحرص على التنوع في أعضاء هيئة التدريس. 

وظائف الجامعة إعداد القوى البشرية والنهوض بالبحث ( أن من 2011)عبد المطلب  توأشار 

العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والتنشيط الفكري والثقافي وتحقيق التنمية الشاملة في كافة 

 المجاالت.

لزاما على الجامعات أن تعيد النظر في تحويل دورها من التركيز على التوظيف  لذلك أصبح

كجامعات تقليدية الى التركيز على مبدأ إيجاد فرص العمل واالهتمام بمواردها البشرية باعتبارها ثروة 

حقيقية وهي أفضل موجودات المؤسسة حتى تصبح جامعة ريادية قادرة على دعم وتحقيق مزايا 

 (2017،توفيق)مستدامةتنافسية 

وألن الجامعة هي الوحدة المنوط بها التغيير والتعديل والتطوير والجودة إال أن هناك جهازا      

هاما يقوم بهذه العملية وهو إدارتها ولكي يكون هناك جودة في نظام التعليم العالي البد من وجود 

 رة جامعية متميزة تستطيع قيادة الجودةإدارة جامعية متطلعة وراسخة في نظام الجودة لكي تصبح إدا

 (2013،األكاديمي )إبراهيم واالعتمادالكلية 

لذلك ولكي تحقق الجامعات أهدافها وتنجح في ممارسة أنشطتها والمنافسة والنمو يجب عليها ان 

 .(2006تمتلك توجه استراتيجي يصاحبه رؤية بعيدة المدى كما يرى )الحسيني، 

دريس الت على مجاالتأن التوجهات االستراتيجية الحديثة تركز مما سبق يمكن إستخالص      

  األكاديمي.الجامعي والبحث العلمي والشراكة المجتمعية والريادة واالبداع واالعتماد 



20 
 

 :االستراتيجية اإلدارة  -2

 مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية  1 .2

 إداريا حديثا يدمج بين مجموعة من التقنيات والنماذج العملية فيفكرا   االستراتيجيةتمثل اإلدارة   

  اإلدارة الحديثة يتوافق مع منهج علمي واضح في إتخاذ القرارات لتحقيق رسالة المنظمة وأهدافها .

 الستراتيجياتامجموعة من القرارات والتصرفات الخاصة بتكوين وتنفيذ تتمثل ب االستراتيجية فاإلدارة

 .(2007،مرسي ) المنظمةالمصممة إلنجاز أهداف 

صياغة و  ،منظومة متكاملة من العمليات تتعلق بتحليل البيئتين الداخلية والخارجية يفه      

وذلك بما يضمن  ،في ضوء تحليل أثر المتغيرات المهمة عليها مناسبة، وتطبيقها، وتقييمهاإستراتيجية 

  .(2010)ياسين،مختلف أنشطتها  إنجازاتها فيتحقيق مزايا للمنظمة وتعظيم 

همة وتنفيذها فهي المعنية بتحديد م االستراتيجيةعملية صياغة  هي االستراتيجية اإلدارةف

 . (Mosadeghrad,2015) المناسبةالمنظمة ورؤيتها وغاياتها وأهدافها وصياغة االستراتيجيات 

تعمل على توحيد الجهود وتجميع األدوات نحو أهداف موحدة كما تزيد  االستراتيجية اإلدارةان       

األجل  باإلضافة إلى تحسين األداء الكلي للمنظمة في االستراتيجيةمن دقة التنبؤ بنتائج التصرفات 

 .(2001 ،عوض) الطويل كما تجعل المديرين أكثر استجابة ووعيا بالظروف البيئية وتغيراتها

من  ةخالل مجموعمن  لموارد المنظمةناجعة  إدارةسبق بأن اإلدارة اإلستراتيجية هي  مما ُيستنتج    

أهداف  كل ما هو ضروري لتحقيقالعمليات تتضمن التخطيط المستمر والرصد والتحليل والتقييم 

 المنظمة.
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 متطلبات تطبيق اإلدارة االستراتيجية 2.2

 .تحديد األهداف السنوية االستراتيجية( أن أهم متطلبات تطبيق اإلدارة 2004يرى المغربي ) 

ضافة باإل .األولويات الموضوعة في صورة األهداف السنوية مراعيا   للموارد ا  وتخصيص ا  توزيعوكذلك 

أما االستراتيجيات  تهيئة الهيكل التنظيمي المناسب فاالستراتيجيات البسيطة يالئمها التنظيم الوظيفي،ل

كما ويستلزم تطبيقها إدارة  .المعقدة فهي في حاجة إلى هياكل تنظيمية مختلفة حسب ظروف التطبيق

 ةالقياديالقدرات والكفاءات اإلدارية و الداخلية باإلضافة إلى االهتمام بتنمية للعمليات واألنشطة  فاعلة

 .المطلوبة في كّل عمل أو نشاط

ومن متطلبات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية توفر هيكل تنظيمي واضح ولجميع المستويات 

اإلدارية في الجامعة وتوفر صورة واضحة حول البيئة الداخلية والخارجية التي تعمل الجامعة ضمنها 

طط خوتوفر قيادات إدارية كفؤة وموظفين وفرق إدارية تعمل على االلتزام بتنفيذ ومتابعة مضامين ال

 (.  2004،واألهداف المرسومة )رستم 

 مهام اإلدارة االستراتيجية  3. 2

العمل على صياغة رسالة المؤسسة بحيث  االستراتيجية( أن من مهام اإلدارة 2012يرى حنا )

توضح فلسفة المؤسسة واالهداف التي تسعى لتحقيقها باإلضافة إلى تنمية صورة المنظمة والتي 

تظهر ظروفها وقدراتها ومواردها الداخلية وتقييم البيئة الخارجية للمنظمة بما تضمنه من قوى  

اتيجية من خالل ئتها التنافسية وتحليل البدائل االستر ومتغيرات تسود بيئتها العامة او تلك التي تسود بي

محاوله احداث التوافق بين مواردها والظروف السائدة في البيئة الخارجية وتحديد اكثر البدائل جاذبيه 

في ضوء رساله المنظمة ومواردها وظروفها البيئية واختيار مجموعة من االهداف طويلة االجل 

يمكن ان تساعد في تحقيق اكثر الفرص جاذبية وتحديد االهداف السنوية  واالستراتيجيات العامة التي
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واالستراتيجيات قصيره االجل والتي تتسق مع االهداف طويلة االجل واالستراتيجيات العامة وتنفيذ 

الخيارات االستراتيجية من خالل تخصيص الموارد مع مراعاه االبعاد الخاصة بالمهام واالفراد والهياكل 

مية والتكنولوجيا وأنظمة التحفيز وتقييم مدى نجاح العملية االستراتيجية واالستفادة من المعلومات التنظي

 المرتدة في زياده فاعليه القرارات االستراتيجية المستقبلية.

  االستراتيجيةأهمية اإلدارة  2. 4

على تجاوز المشكالت ومواجهة التحديات  قدرات المؤسساتان االدارة االستراتيجية تحسن 

كما تعمل على توضيح األدوار وتقليل الفجوات كما تحد من مقاومة التغيير كونها تستند على قرارات 

يح كما تعمل على توض ،فالمشاركة تؤدي الى زيادة الفهم واالقناع وزيادة الدافعية للعمل ،جماعية

ث المستقبلية قدرا كبيرا من دقة التوقع والتنبؤ باألحداتحتاج ية الرؤية المستقبلية ألن صياغة اإلستراتيج

    (2007)ادريس والمرسي، 

على تحليل عناصر القوة والضعف الموجودة في البيئة الداخلية  ةكما تعمل اإلدارة اإلستراتيجي

 (2006 والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية للمنظمة )الحسيني،

دورها في بلورة وتكوين األفكار المتطورة واالبداعية باإلضافة الى  تؤدي اإلدارة االستراتيجيةف

 (2007 واخرون،اعداد القيادات وتنميتهم تنظيميا وسلوكيا )المرسي 

( في دراسته إلى ان اإلدارة االستراتيجية تزيد من قدرة المنظمة 2010كما أشار القحطاني )

 على المنافسة محليا ودوليا.

على درجة عالية من األهمية فهي تؤدي إلى أداء تنظيمي أعلى،  االستراتيجيةلذلك تعد اإلدارة 

كما تتطلب من المدراء فحص التغييرات في بيئة العمل والتكيف معها باإلضافة إلى أنها تنسق 
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شكل بكما وتساعدهم على التركيز على األهداف التنظيمية المشاركة  ،الوحدات التنظيمية المختلفة

 (. (Robbins & Coulter, 2005كبير في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية 

( فان أهمية االدارة 2012) Wheelen & Hungerومن وجهة نظر ويلين وهنجر 

االستراتيجية تتلخص في العمل على وضوح الرؤية االستراتيجية للمؤسسة كما تزيد من فهم التغير 

 .المنظمة السريع في البيئة التي تعيش بها

لمنظمات األعمال من خالل قدرتها على رسم غايات  االستراتيجيةكما تكمن أهمية اإلدارة 

المنظمة وأهدافها وتحديد التوجهات طويلة األمد لبلوغ تلك األهداف في مدى زمني مالئم وسط بيئة 

تتسم بالسرعة وعدم التأكد، والقيام بمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج ومدى التقدم لبلوغ األهداف، ومواجهة 

 .(2005)الدوري، لها منظمات األعمال التحديات التي تتعرض 

يتضح مما سبق قدرة اإلدارة االستراتيجية على صياغة مسار المنظمة ضمن أسس ومعالم 

واضحة مما يضمن بقائها وقدرتها على االستمرار في المنافسة وضرورة تطبيقها لنجاح األعمال على 

ها تحقيق حة للكيفية التي سيتم فيالمدى البعيد كونها تتطلب تحديد أهداف واضحة ووضع خطط واض

 األهداف وتخصيص الموارد الالزمة لتحقيق األهداف.

 أهداف اإلدارة االستراتيجية  5. 2

تحديد أولويات سياسات المنظمة المختلفة وأعمالها داخل  من أهداف اإلدارة اإلستراتيجية

المنظمة وخارجها وتخصيص الموارد وفقا لألولويات باإلضافة لتحديد المعيار الموضوعي لمدى 

 ( 2008كفاءة المؤسسة وادارتها )فهمي، 
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لى إالمنظمات من استشراف المستقبل برؤية واضحة باإلضافة   تمكين  ومن أهدافها أيضا  

نقاط القوة داخل المنظمة والعمل على تنميتها وتقليل نقاط الضعف ومقاومة التهديدات أو تقليل  ديدتح

 .(2004، )الخفاجي و( 2009، ثارها )الظاهرآ

اإلمكانيات و االستراتيجيات وتهيئة الموارد  يتضمن تنفيذلإلدارة االستراتيجية  خرآهدف ويبرز 

 .(2006، بفعالية )الحسيني المتاحة

 والرقابة نسيقالقرار والت اتخاذفي زيادة وكفاءة عمليات تتمثل  أهدافالإلدارة االستراتيجية  أنكما 

كتشاف   (.2016 ،)جماللوجود معايير متمثلة في األهداف االستراتيجية  وتصويبها اإلنحرافاتوا 

 نستنتج مما سبق الدور الفعال لإلدارة االستراتيجية على رفع كفاءة ومستوى العمليات اإلدارية 

وزيادة القدرة على التكيف مع التغييرات المحتملة كما وتعمل على تحليل نقاط القوة والضعف والفرص 

بداعية إبتكارية أبعادوالتهديدات فهي ذات  سة على المناف الذي يزيد من قدرة المنظمات األمر وا 

 والبقاء. 

 االستراتيجيةخصائص اإلدارة  6. 2

، ورسالة ةالرؤية االستراتيجيمن تكون ، تمعقدة متداخلةعملية بأنها اإلدارة االستراتيجية تتميز       

على مخرجات التحليل لبيئة المؤسسة  باالعتمادإعدادها يتم  والتيوالغايات واألهداف المؤسسة، 

التفاعل المستهدفة، و ات مدخل النظم التي تُبنى على المخرج كما أنها تعتمد على والخارجية الداخلية

 .(2010 والنعيم،بكر  )أبوالخارجية تها وبيئ ةالمتواصل والمتوازن بين المؤسس

كما أن اإلدارة االستراتيجية فكر يتصف بالخصائص الشمولية المتكاملة ولذلك فهو يرى النظام      

ير قادر االستراتيجية تفك فاإلدارةصه الكلية عند أداء وظائفه لغرض تحقيق األهداف ضمن خصائ
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     صيغة لتنسيق الجهود داخل المنظمة أفضلعلى بناء اعداد ال متناهية من التراكيب إليجاد 

 (2017 زيدان،)

قابلية التطبيق والمرونة واحتواء األوضاع والتغييرات  ومن خصائص اإلدارة االستراتيجية أيضا

 (Cattani, Ferriani,Frederiksen, Täube, 2011المستجدة الداخلية او الخارجية )

مما سبق نرى ان اإلدارة االستراتيجية تعمل على إيجاد توافق بين بيئة المنظمة الداخلية والخارجية 

البيئة نفسها عرضة للتغيرات فاإلدارة االستراتيجية على قدر من ومايتم داخلها من عمليات نظرا ألن 

 المرونة والديناميكية لتفي بمتطلبات هذه التغيرات.
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 اإلدارة االستراتيجية  مراحل 7.  2

( الى ان اإلدارة االستراتيجية لها ثالث مراحل أساسية وهي صياغة 2017)يشير الجنابي     

 يةاالستراتيج تقييماإلستراتيجية وتطبيق االستراتيجية ومن ثم 

 صياغة االستراتيجية 1. 7. 2

تتم صياغة اإلستراتيجية في ضوء رسالة المنظمة ورؤيتها وأهدافها اإلستراتيجية والسياسات       

 (2015االستراتيجية باإلضافة الى تحليل وتقييم البيئتين الخارجية والداخلية )محمد، والخطط 

تحديد نقاط و تهتم مرحلة صياغة االستراتيجية بوضع رسالة المنظمة وتقييم البيئة الداخلية كما و       

لب طالقوة والضعف في المؤسسة ثم تحديد الفرص والتهديدات ووضع األهداف طويلة المدى حيث تت

عملية التصميم تجميع المعلومات وتحليلها واتخاذ قرارت بأفضل البدائل في كل خطوة من خطواتها 

 بإيضاح وتمهيد الطريق المرغوب جزئياتها تهتمالمرحلة بكامل  ونرى بأن هذه (.2005)الدويري، 

 لتحقيق األهداف. 

 تطبيق االستراتيجية  2. 7.  2

مرحلة التطبيق او التنفيذ لالستراتيجية هي المرحلة التي تلي مرحلة صياغة االستراتيجية وفي       

مادية الموارد البشرية وال صوضع األهداف قصيرة األجل ورسم السياسات وتخصي هذه المرحلة يتم

على  دساعيوتهيئة المنظمة من الداخل بكل ما يتطلبه ذلك من تغييرات في الهيكل التنظيمي بما 

 غير البشريةو  تنفيذ االستراتيجيات فهي تحتاج الى نظرة عملية وقدرة على تحريك الموارد البشرية

  (.2016، )ذيببطريقة منظمة ومرتبة تعمل تنفيذ االستراتيجيات

وأهم أسس نجاح هذه المرحلة هو تحقيق التكامل والتعاون بين األنشطة والوحدات اإلدارية       

ر على تنفيذ االستراتيجيات بكفاءة وفاعلية وهذا بدوره يحتاج الى أفكاالمختلفة بطريقة منظمة تعمل 
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حة فهي تهتم بحشد كل الموارد والمصادر المتا ي(. وبالتال2017، جديدة وغير تقليدية )عبوي

 االستراتيجية.وترجمتها في صورة أنشطة لتنفيذ 

تيييم االستراتيجية  3.  7 .2  

االستراتيجية وتهدف هذه المرحلة الي بيان مدى النجاح الذي  ةالمرحلة الثالثة من مراحل اإلدار      

ديد ويتطلب ذلك اختيار المعايير المالئمة وقياس اإلنجازات وتح ءاألداحققته االستراتيجية في تحسين 

 (.2010، االنحرافات وتصحيحها )ياسين

وتقييم االستراتيجية يعمل على مراقبة النتائج المترتبة على المرحلتين السابقتين حيث تخضع كل     

ية مع التغييرات التي تحدث في البيئة الداخل ااالستراتيجيات لعملية تقييم لمعرفة مدى مالءمته

وبالتالي فهي في  (،2013، والخارجية ولتقييم مدى دقة التنبؤات التي تحويها الخطط )المقطوف

 العوامل الداخلية والخارجية وقياس األداء الفعلينهاية المطاف الخطوة النهائية التي تهتم بمتابعة 

 مستمر.تقويمها بشكل  ةواتخاذ االجراءات التصحيحي

 أهمية تطبيق اإلدارة االستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي 3.  2

على قط ف عملية شاملة، حيث ال يمكن التركيز األكاديمية للمؤسسات اإلستراتيجيةاإلدارة تعتبر      

 .(Shattock, 2003)للمؤسسة  االهتمام بالجوانب األخرى واغفالالنجاح األكاديمي 

تجدر اإلشارة إلى أن المبادئ األساسية لإلدارة االستراتيجية صالحة بالمثل لكيانات األعمال و    

بشرط أن ينطوي تحقيق األهداف التنظيمية الخاصة  (، ,2014Stukalinaالتعليمية ) والمؤسسات

بالتعليم على تطبيق نهج خاص لتطوير االستراتيجيات التي تتجه نحو تحقيق الميزة التنافسية والتميز 

 .(Stukalina, 2015األكاديمي لجامعة حديثة )
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التي ال  داء علىكما وأثبتت الدراسات أن المنظمات التي تمارس اإلدارة االستراتيجية تتفوق باأل  

تمارسها وان المنظمات التي تواكب استراتيجيتها وهياكلها التنظيمية تحقق استقرار ا وفاعلية في األداء 

 .(2011نحو األفضل )ضحاوي والمليجي، 

ضرورة وليست ترف ا ألنها تؤدي الى الكفاءة في األداء وتحقق مزايا  االستراتيجيةاإلدارة تعد و       

أسلوب كما تزود المسؤولين ب ،متعددة فهي تعمل على تزويد الجامعة بمرشد حول ما تسعى لتحقيقه

 ،وتساعد الجامعة على توقع التغيرات في البيئة المحيطة بها،ومالمح للتفكير في الجامعة ككل 

ا باإلضافة إلى مساعدة  الجامعة على تخصيص الموارد المتاحة وتحديد طرق وكيفية التأقلم معه

 ،كما تعمل على تنظيم التسلسل في الجهود التخطيطية عبر المستويات اإلدارية المختلفة،استخدامها 

وتجعل المدير خالق ا ومبتكر ا ويبادر بصنع األحداث وليس متلقي ا لها كما أنها تعمل على توضيح 

 (.2002، العارف) جامعة أمام كافة جماعات أصحاب المصالحصورة ال

 اتسياسة المؤسسمن المداخل اإلدارية الحديثة والتي تعتمد على رسم تمثل مدخال كما أنها        

حديد ت وكذلكالعام ووضع الرؤية والرسالة لها  اتجاههاالتي تحدد  خططها العامة وبناء التعليمية

      تحقيقها ومؤشرات األداء بجانب األولويات والمصادر المطلوبة لتنفيذ الخطة  أهدافها المرجو

   .(2007)البنا، 

في المؤسسات التعليمية على توفير غطاء من االستقرار والتوقعية  اإلستراتيجية تساهم اإلدارةو      

 نوتحسي بالوحدات العاملين كافة وبمشاركة محسوبة بمخاطر القيام من القادةاالمر الذي يمكن 

 (2013، الدين وجمال وجوهر )األلفيالتواصل 

وألن مؤسسات التعليم العالي هي مراكز للتنمية البشرية تساعد االدارة االستراتيجية الجامعات      

رضائهم  ILembe,2014) على التكيف مع التغيير وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات المستفيدين وا 

 &Were.) 
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وتبرز أهمية تطبيق اإلدارة االستراتيجية في المؤسسات الجامعية كاستجابة للتحديات التي 

يار يساعد المؤسسة على اخت استراتيجيتواجهها في هذا العصر وذلك باتخاذها قرارات ذات توجه 

 (2017أفضل البدائل المتاحة لمواجهة المستقبل بكل تحدياته المتعددة )العتيبي، 

نهج اإلدارة اإلستراتيجية يعمل على مساعدة المؤسسات التعليمية بشكل عام ن تبني أكما 

والجامعات بشكل خاص على تحقيق فوائد تتمثل في تحديد خارطة طريق للجامعة تعمل على زيادة 

 المقاومة الناتجة عن التغيير من خالل تنمية القدرة على تقليلقدرتها على امتالك ميزة تنافسية مع 

ية أفضل واتخاذ مداخل أكثر موضوع تخالق لدى القيادات األكاديمية لوضع استراتيجياالتفكير ال

  (2017ومنطقية ونظاما عند االختيار االستراتيجي )المطيري، 

  االستراتيجيةواإلدارة  االستراتيجيالتوجه  -3

 التوجه االستراتيجي للمنظمة يحدد من خاللنرى أن اإلدارة اإلستراتيجية إلى أدبيات بالنظر 

ان تحديد التوجه االستراتيجي يتم من خالل تحديد وجهات  حيث ترى األولىثالث وجهات نظر 

جب ووجهة النظر األخرى ترى انه يرسالة المنظمة ورؤيتها وقيمها وغاياتها وأهدافها االستراتيجية 

لوجهتين ا االهتمام بتحديد التوجه االستراتيجي والثالثة تجمع بينتحليل البيئة الداخلية والخارجية قبل 

فهي ترى ان تحديد التوجه االستراتيجي وتحليل وتقييم البيئة الداخلية والخارجية يفترض ان ينطلقا 

  .(2018، )الجيزاوي تأخذ بعين االعتبار طبيعة التداخل بينهما من نظرة شمولية تكاملية 

يتطلب من اإلدارات إحداث تغيير جوهري  االستراتيجية( أن نجاح اإلدارة 2012امينة ) ويرى

 تراتيجيةاالسمجموعة من التوجهات  حيث عليها ان تحدد اليوم صورتها المستقبلية من خالل تبني

 الستراتيجيةاوالتي تساعدها في رسم مستقبلها وتختلف هذه التوجهات من منظمة ألخرى تبعا ألهدافها 

  Macmillan & Tompoe, 2000).) المراد تحقيقها وحسب رسالة المنظمة نفسها
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شكل لكي يديروا أعمالهم ب االستراتيجيينن توجيه المنظمة من المهام الجوهرية للمديرين ا  و 

ألنهم يتعاملون مع المستقبل غير المؤكد والمحفوف بالمخاطر وهذا يتطلب منهم اتخاذ  استراتيجي

  .استراتيجيالضمان مستقبل المنظمة وتوجيهها توجها  استراتيجيةقرارات 
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 ثانيا: دراسات سابية

 ستراتيجياالدراسات عربية وأجنبية تم الحصول ذات العالقة بموضوع التوجه  الجزءتناول هذا 

 مرتبة من األقدم لألحدث:   االستراتيجيةوموضوع اإلدارة 

 االستراتيجيدراسات عربية ذات الصلة بموضوع التوجه 

 عدنتي لجامع االستراتيجية القيادةدور  إلىالتعرف ( دراسة هدفت 2001أجرى حسين )

ت على عينة عوتكونت أداة الدراسة من استبانة وز  صياغه التوجه االستراتيجي الجامعيوصنعاء في 

 الدراسة المتمثلة في المدراء العاملين في ديوان الجامعتين باإلضافة الى عمداء الكليات التابعة لهما 

ياغة األهداف صالتوجه االستراتيجي في  أن لىإ الدراسة توصلتو  ،الباحث المنهج الوصفي  واستخدم

يجابيا  وأن  ،جامعة صنعاء يمنه لدى إدارياالستراتيجية  لدى إداري جامعة عدن هو أكثر توجها وا 

جامعة عدن أكثر توجها في االتجاه االستراتيجي لعملية تنفيذ األهداف االستراتيجية من إداري  يإداري

جامعة  داريإراء آفروق ذات داللة إحصائية بين  دجامعة صنعاء كما رفضت الفرضية بأنه ال توج

راتيجي وان التوجه االست ،اتيجي للتقويم والرقابةإداري جامعة صنعاء في التوجه االستر  وآراءعدن 

ولكن بدرجات متفاوتة ومعظم فقراتها لصالح جامعة عدن ،موجود في كال الجامعتين صنعاء وعدن 

 لى درجة الطموح المطلوب في عملية التوجه االستراتيجي.إولكن لن يصل 

 بين بعض متغيرات التوجه االستراتيجي العالقةالى تحليل ( 2006) وهدفت دراسة الدهدار

بانة وزعت الدراسة من است ةوتكونت أدامستخدما المنهج الوصفي االرتباطي  في الجامعات الفلسطينية

 ي الجامعةوهفي قطاع غزه  الفلسطينيةفي الجامعات هذه االستبانة على مجتمع الدراسة المتمثل 

 صائيةإحن هناك عالقه ذات دالله ألى إ الدراسةلت جامعه االقصى وتوصو جامعه االزهر  اإلسالمية 

 التعليميةلمؤسسات ل التنافسية جميع متغيرات التوجه االستراتيجي التي اعتمدها في الدراسة والميزةبين 



32 
 

االدارات العليا توافق على وجوب أن تنظر  %60ن أ البحث الميدانينتائج قطاع غزه وايضا اظهرت 

م اشباع وتحقيق رغباته الطلبةمتكامل يقوم في جوهرها على التوجه نحو  على انها نظام الجودةالى 

تعمل  العليا ان  اإلدارةيؤكد على ان  الدراسةمجتمع  %61الى نسبه  الدراسة أظهرت حاجاتهم كما 

توكل القيام   %55ن أيضا ألى التميز و إللوصول  الشاملة الجودةتطبيق لمناسبه  بيئةعلى خلق 

 للجان استشارية خارجية.التخطيط االستراتيجي ب

طبيعة الدور الذي يلعبه التوجه االستراتيجي  إلىالتعرف هدفت ف (2013أما دراسة جالب )

)التوجه نحو السوق، والتوجه نحو الريادة، والتوجه التكنولوجي، في اليقظة الريادية )الفحص والبحث، 

 خمسة عشر كلية تابعة إلى جامعة كربالء. وألجل ذلك صيغتاالقتران واالتصال، التقييم والحكم، في 

فرضيات اهتمت األولى والثانية بالتحقق من تباين مستوى متغيرات البحث مع اختالف نوع  أربع

الكلية )علمية أو إنسانية(، في حين اهتمت الفرضيتان الثالثة والرابعة باختبار العالقة واألثر بين هذه 

( من 101باالعتماد على عدد من المقاييس الجاهزة تم توزيعها على ) نةأعد استباالمتغيرات. 

. %78القيادات الجامعية ممن يمثلون فريق اإلدارة العليا في الكليات المبحوثة وبنسبة استجابة بلغت 

، توصل البحث إلى اإلقرار بوجود التباين في التوجه واستخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي

يجي في اليقظة للتوجه االسترات أثرعن وجود  ي واليقظة الريادية باختالف نوع الكلية فضال  االستراتيج

 الريادية. 

 بعناصره االستراتيجي التوجه أثر إلى التعرف لهدف (2014) بوجاءت دراسة عبد الوها

 من عددب المعرفة، ومجتمع العولمة ظل في الجامعي التعليم تطوير منظومة اتجاهات في المختلفة

الدراسة  ينةع وتكونتواستخدم المنهج الوصفي التحليلي  بمحافظة الدقهلية، الخاصة العليا المعاهد

 ارةاستم وكانت أداة الدراسة الخاصة، العليا التدريس بالمعاهد هيئة أعضاء من عضو (156من )



33 
 

 فرال تتو  التدريس هيئة أعضاء أن غالبية الى الدراسة توصلت وقد .الغرض أعدت لهذا استقصاء

 حاليا تكتنفها تخذةالم التطبيقية وأن اإلجراءات ،االستراتيجي التوجه عن والوافية الكافية المعرفة لديهم

 لعناصرل النسبية األهمية في تفاوتا هناك أن نتائج الدراسة أظهرت كما القصور، أوجه من الكثير

 التعليمية. المنظومة تطوير بذلك على مؤثره معهد لكل االستراتيجي للتوجه الممثلة

 دراسات أجنبية ذات صلة بموضوع التوجه االستراتيجي

الى معرفة درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي والحاكمية  (Sterk, 2011)دراسة ستيرك  هدفت

حيث تكونت عينة الدراسة من جميع المشاركين  مستخدما المنهج الوصفي التحليلي في الجامعات

وتنفيذها في أحد مؤسسات التعليم العالي حيث تكون أداة الدراسة من استبانة  االستراتيجيةفي صياغة 

 6( عضوا باإلضافة الى مقابلة مع عضو من مجلس األمناء وعميد أكاديمي و77تم ارسالها الى )

اشخاص ممن اجابوا على االستبانة وتوصلت الدراسة الى ان درجة الرضا كانت مرتفعة لدى 

 التخطيط االستراتيجي والى توفر شروط الحاكمية.المشاركين عن تطبيق 

 التحديات إلىالتعرف دراستهما فهدفت  ( Mathooko& Martin, 2015) ومارتنماثوكو  اأمو 

ة واستخدم وتوجهات مناسب الستراتيجياتلية اختيارها آو ،تواجه الجامعات الحكومية في كينيا  التي

 9جامعة و 22وكانت أداة الدراسة استبيان حيث تكونت عينة الدراسية من  ،الوصفيالباحث المنهج 

وتوصلت الدراسة ،كليات كما استخدم الباحث المالحظة والمقابالت مع الطالب وموظفي الجامعة 

أن الجامعات الحكومية تتبع استراتيجيات وتوجهات متوافرة لديها ومجربة مسبقا  كما هو الحال  إلى

 تجارية كما وتوصلت الى وجود دور للحكومة في اختيار االستراتيجيات المستقبليةفي األعمال ال

تخاذ قرارات ا يتعلق بالمتغيرات البيئية التي قد تملي على الحكومةللجامعات الحكومية خاصة فيما 

    تمليها على الجامعات الحكومية.
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 Parakhina, Godina ,Boris) اوقام كل من أوشفسكي وبوريس وجودينا وباراكين

Ushvitsky, 2017) عات التطوير االستراتيجي للجامالتي تواجه  المشاكل بدراسة هدفت الى تحديد

ون المنهج استخدم الباحث التنافسية للجامعات الروسية. للقدرة التوجه لتعزيزوالبحث عن الفرص 

إلدارة تحليل المفاهيم الحديثة لو  الخبراء،تقييم المحتوى، و تحليل  خالل نالوصفي والتاريخي، م

 استنتجتو االستراتيجية لتطوير  الجامعات ما بين ممارسة التحليل المقارنو  للجامعات،االستراتيجية 

القدرة التنافسية للجامعات الروسية هي عدم وجود مرونة استراتيجية. في ضعف المشكلة  الدراسة بأن

 الماضية. 25الجامعي بأكمله. على مدى السنوات ال  على نظام التعليم أزمة إدارية تؤثرهناك  وأن

 دراسات عربية ذات صلة بموضوع اإلدارة االستراتيجية

واقع الممارسات اإلدارية من تخطيط وتنفيذ  إلى( بدراسة هدفت التعرف 2004قامت عباسي )

 270ن موتقويم في الجامعات األردنية الخاصة حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي على عينة 

في جامعة إربد األهلية وجرش األهلية والعلوم التطبيقية وعمان األهلية وعمان  مدير دائرة ورئيس قسم

لكلية ا أن درجة ممارسة العمليات اإلدارية وتوصلت الى   وكانت اداتي الدراسة استبانتين العربية 

وأن درجة ممارسة كل مجال لوحده جاءت بدرة من وتنفيذ جاءت بدرجة متوسطة متابعة ورقابة من 

كما وتوصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل العلمي لدرجة  متوسطة إلى مرتفعة 

ممارسة عملية التنفيذ لصالح المؤهل العلمي بكالوريوس وأيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

 .لمتغير الخبرة 

 في الجامعات االستراتيجيةواقع اإلدارة  إلىالتعرف ( دراسة هدفت 2008كما أجرى وهبة )و 

أثر كل من سنوات الخدمة والدرجة العلمية  تطويرها ومعرفةغزة وسبل  الفلسطينية في محافظات

قد الباحث في دراسته المنهج الوصفي و  مالواقع. واستخدهذا  علىالمؤسسي ف والتخصص واالختال
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من رؤساء األقسام  88عددهم أفراد مجتمع الدراسة األصلي والبالغ  شملت عينة الدراسة جميع

امعة ج-جامعة األزهر -اإلسالمية غزة( الجامعةالفلسطينية في محافظات  األكاديمية في الجامعات

أداة الدراسة وهي استبانة وتوصلت الدراسة الى وجود تباين في نتائج ممارسة صمم  األقصى وقد

عدم وجود  وتوصلت الى بين الجامعات الفلسطينية التي أجريت عليها الدراسةاالدارة االستراتيجية 

للتخصص ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

 .ووجود فروق تعزى للمؤهل العلمي والوظيفة اداري اكاديمي اداري اكاديمي الخبرة 

كيفية تطوير الممارسات اإلدارية لرؤساء  على للتعرف( 2014وجاءت دراسة مطاوع ومرسي )

 ،مجالس األقسام األكاديمية في كلية البنات لجامعة عين شمس على ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

لمعرفة مواطن القوة ونقاط   swot وأسلوب التحليل البيئي  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي

اء وكانت أداة الدراسة استبيان موجه ألعض ،الضعف والفرص والتهديدات التي تتعرض لها الكلية

هيئة التدريس بكلية البنات للوقوف على واقع الممارسات اإلدارية وتوصلت الدراسة إلى أن بعض 

داري الذي يؤهلهم للممارسات اإلدارية رؤساء مجالس األقسام األكاديمية بالكلية ينقصهم اإلعداد اإل

 .االستراتيجيةعلى ضوء مدخل اإلدارة 

 اإلدارةتطبيق مراحل أهمية معرفة  ( فهدفت إلى2018أما دراسة أبو شيخة ومساعدة )

وتم  ؛ألردنيةاالجامعات  في األكاديمي التعليم ، وبيان أثر تطبيقها في تطوير جودة االستراتيجية

عينة  وزعت على ،الغرضبتصميم استبانة لهذا  حيث قاما  ،صفي التحليليالمنهج الو  استخدام

تقديرات  نأالدراسة إلى  الدراسة المكونة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزرقاء األهلية وتوصلت

ي الجامعة ف االستراتيجية اإلدارةحول مستوى تطبيق مراحل الزرقاء في جامعة  أعضاء هيئة التدريس

التقييم والرقابة و  االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية، وصياغة والرصد البيئيوالمتمثلة بـالتحليل 
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 نمرتفعا م يجيةاالسترات اإلدارةوهذا يعني بأن مستوى تقييم تطبيق مراحل بدت إيجابية  االستراتيجية

 والرصديل التحلة بلالمتمث تراتيجيةاالس اإلدارةعن و جود أثر لتطبيق مراحل  وجهة نظرهم، فض ال

في تطوير جودة  جيةاالستراتي، والتقييم والرقابة االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجيةالبيئي، وصياغة 

 زرقاء.بجامعة ال االكاديميالتعليم 

 دراسات أجنبية ذات صلة بموضوع اإلدارة االستراتيجية

( بهدف التعرف إلى أسباب نجاح معهد Persson, 2007) جاءت دراسة بيرسون

لمنهج ا استخدمحيث  ،في الواليات المتحدة األمريكية  للتكنولوجيا Massachusettsماساتشوستس 

استراتيجية ناجعة  ةإدار لمناسبته لطبيعة البحث واستنتجت الدراسة أن المعهد يمتلك  الوصفي التحليلي

باإلضافة إلى منح أعضاء هيئة  الخارجية،برعات وفاعلة تعمل على جذب التمويل الفدرالي والت

التدريس فرصة العمل مدى الحياة عند قيامه بحل مشكلة باإلضافة الى نظام متميز من الحوافز 

 والمكافئات ألعضاء هيئة التدريس والطلبة.

االستراتيجية  اإلدارةعملية  إلى( فهدفت التعرف  ,2012Abdul Kadir) عبدالقادرأما دراسة 

كالت في الدراسة إللقاء الضوء على مش الوصفي التحليليفي جامعة ماليزيا. حيث تم اعتماد المنهج 

من تجربة المشاركين. حيث أجريت مقابالت مع ثالث مجموعات من المشاركين تتألف  االستراتيجية

دارة الفريق واألكاديميين. وت جهات مكن من الحصول على و من فريق اإلدارة التنفيذية، والتشغيل وا 

ة وجود تأثير حكومي على عملية اإلدارة االستراتيجي إلىالدراسة  وتوصلت ،االستراتيجيةالنظر حول 

 في الجامعة.

وصف محدد لإلدارة  إلى( بدراسة هدفت التعرف Augustyniak, 2015وقام أوغوستنياك )

الل المراجعة من خ الوصفي التحليلياالستراتيجية والتخطيط االستراتيجي حيث استخدمت المنهج 
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االرشيفية والمقابلة شبه المنظمة وكانت عينة الدراسة مكونة من رئيس ونائب الرئيس ومدير التخطيط 

وتوصلت  Michiganكلية في مدينة متشيغان  14المؤسسي للكليات الخمس المختارة من أصل 

لفية الفرد للتفسير وأنها تتفسر طبقا لخ غامض ومفتوح االستراتيجيالدراسة إلى أن مفهوم التخطيط 

 التعليمية والثقافية وطبقا لخبراته أيضا

 

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابية:التعييب على الدراسات السابية و 

الدراسات السابقة نالحظ أن بعض الدراسات إتفقت من حيث تناولها  استعراضمن خالل 

ختلفت في أهدافها ومناهجها والمجتمعات التي أجريت عليها الدراسات  االستراتيجيةلمتغير اإلدارة  وا 

( 2018) والمساعدة( وأبو شيخة 2014( ومطاوع )2008( ووهبة )2004فدراسات كل من عباسي )

( قد تناولت جميعها متغير اإلدارة 2015) أوغوستنياك( و 2007( وبيرسون )2012ونور )

تفقتمنفردا  االستراتيجية ( 2008)ووهبة  (2004كال من دراستي عباسي )تمع الدراسة في مج وا 

ختلفت كذلك في المنهج فمثال  ( حيث أجريت على الجامعات 2018)شيخة والمساعدة  وأبو وا 

 التحليلي.   الوصفي المنهج( 2015)أوغستنياك و  (2012) نور كل من  استخدم

( وعبد 2013( وجالب )2006)( والدهدار 2001كما ونرى أيضا ان دراسة كل من حسين )

اسة ولكن إختلفت في مجتمع الدراسة فتناولت در  االستراتيجي( تناولت متغير التوجه 2014) بالوها

( جامعتي عدن وصنعاء وكذلك 2001معاهد محافظة الدقهلية بينما حسين )( 2014)عبد الوهاب 

الذي  المجتمع من حيث تاالمنهج واختلف( من حيث 2009)وبياسلي ( 2011دراسة ستيرك ) إتفقت

 .أجريت عليه الدراستان
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واستفاد الباحث من أدبيات الدراسات السابقة في استعراض األدب النظري والدراسات السابقة 

 وتفسيرها.باإلضافة إلى تطوير أداتي الدراسة والمنهج المستخدم ومناقشة النتائج 

الدراسات الحديثة والقليلة ( من 2014( وعبد الوهاب )2013حيث جاءت دراستي جالب )

( 2018التي تناولت التوجه االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي أم دراسة أبو شيخة ومساعدة )

فهي من أحدث الدراسات التي ألقت الضوء على اإلدارة االستراتيجية في الجامعات كدراسة حالة 

 من الدراسات على جامعات أخرى. وهي جامعة الزرقاء كما أن من توصياتها ضرورة اجراء المزيد

لدى رؤساء  ةاالستراتيجيواإلدارة  االستراتيجيوتميزت هذه الدراسة بتطرقها لمتغيري التوجه 

الجامعات األردنية في محافظة العاصمة والتي لم يتطرق لها من قبل حسب علم الباحث. كما 

دراسة عن هذه ال واختلفتها. كما وتقاطعت محاور الدراسات السابقة مع موضوع الدراسة في متغيرات

  الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة وعينة الدراسة ومكان إجراء الدراسة.
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 الثالث الفصل
 واإلجراءات  الطريية
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 الثالث الفصل
 واإلجراءات الطريية

ا ،وعينتها الدراسة ومجتمع المستخدم، الدراسة لمنهج عرضا   الفصل هذا تناول  داتينألل وعرض 

ا تضمن كما ،ماوثباته هماصدقوآليات التحقق من  الباحثلتين طورهما ال  الدراسة، جراءاتإل عرض 

 اآلتي:ك وذلك للبيانات حصائيةاإل اتوالمعالج

 :الدراسة منهج

كما إستخدم الباحث االستبانة كوسيلة لجمع  االرتباطي المسحيإستخدم الباحث المنهج 

 البيانات.

  :الدراسة وعينتهع مجتم

جميع عمداء الكليات في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في  ة منالدراس مجتمع تكون

وبلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة  2019-2018محافظة العاصمة خالل الفصل الدراسي الثاني 

الحكومية وعددها جامعتين ( عميد من الجامعات 33( جامعة منهم )12موزعين على )( 126)

( أدناه يبين الجامعات 1والجدول ) جامعات( 10( عميد ا من الجامعات الخاصة وعددها )93و)

األردنية الحكومية والخاصة وعدد عمداء الكليات فيها اعتماد ا على الموقع الرسمي اإللكتروني لكل 

 . 2019التعليم العالي  لوزارةجامعة وفقا للتقرير االحصائي 
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 (1جدول )
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة في الجامعات الردنّية الحكومية والخاّصة في محافظة العاصمة عّمان 

 
 االستبانات توزيعووجوده في منطقة جغرافية متقاربة فقد تم  حجم مجتمع الدراسةنظر ا لصغر و

 28استبانة ) 105وتم استرداد ، ( عميد في محافظة العاصمة 126وعددهم ) على جميع العمداء

من أفراد الدراسة  %83بما نسبته  استبانة من جامعات خاصة( 77استبانة من جامعات حكومية، و

  .الدراسةوهي تمثل عينة 

أدناه يوضح عدد االستبانات الموزعة والمستردة ونسبتها لكل من الجامعات التي  (2والجدول )

  أجريت عليها الدراسة

  

 عميد الجامعة نوع الجامعة

 حكومية
 22 الجامعة االردنية

 11 الجامعة االلمانية االردنية

 خاصة

 6 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
 10 الخاصة البتراءجامعة 

 9 جامعة الزيتونة األردنية الخاصة
 9 جامعة الشرق االوسط

 9 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
 11  جامعة عمان األهلية الخاصة

 10 جامعة عمان العربية
 5 جامعة الحسين التقنية

 13 جامعة العلوم االسالمية العالمية
 11 جامعة اإلسراء  

 126 المجموع
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 (2جدول )
ونسبة المستردة الى  في الجامعات الردنّية الحكومية والخاّصة عدد االستبانات الموزعة والمستردة 

 محافظة العاصمة عّمان فيالموزعة 

 

 :الدراسة اتاأد

 نظريال األدب مراجعة على ا  أداتي الدراسة اعتماد طور الباحث ،الدراسة أهداف لتحقيق

 اتيأد بناء فيا منه واإلفادة االستراتيجيةواإلدارة  االستراتيجيالتوجه  درجة توافرب المتعلق السابق

 مثل الدراسة االستراتيجيع التوجه بموضو  الصلة ذات السابقة الدراسات إلى الرجوعحيث تم  ،لدراسةا

 مثل االستراتيجيةوالدراسات ذات العالقة بموضوع اإلدارة  (،2014عبد الوهاب )و  (2013جالب )

 :كاآلتي ( وهي2015) وأبوشيخة ومساعدة(، 2008وهبة ) من كل دراسة

نوع 
 الجامعة

 نسبة المستردة الى الموزعة المستردة الموزعة الجامعة

 حكومية
 82 % 18 22 الجامعة االردنية

 91 % 10 11 الجامعة االلمانية االردنية

 خاصة

 100 % 6 6 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
 80 % 8 10 جامعة البتراء الخاصة

 82 % 7 9 جامعة الزيتونة األردنية الخاصة
 89 % 8 9 جامعة الشرق االوسط

 78 % 7 9 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
 91 % 10 11  جامعة عمان األهلية الخاصة

 80 % 8 10 جامعة عمان العربية
 60 % 3 5 جامعة الحسين التقنية

 85 % 11 13 جامعة العلوم االسالمية العالمية
 82 % 9 11 جامعة اإلسراء  

 83 % 105 126 المجموع
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االردنية في محافظة لدى رؤساء الجامعات  االستراتيجيالتوجه  درجة توافر لدراسة استبانة -1

حيث تكونت في صورتها األولية من خمسة  عمان من وجهة نظر عمداء الكليات العاصمة

 (.1( فقرة كما يتضح ذلك في الملحق)  39مجاالت و) 

لدى رؤساء الجامعات االردنية في محافظة  االستراتيجيةاإلدارة  ممارسةدرجة  لدراسة ستبانةا  -2

حيث تكونت في صورتها األولية من خمسة  عمداء الكلياتمن وجهة نظر عمان  العاصمة

 .( 1( فقرة كما يتضح ذلك في الملحق ) 42مجاالت و) 

 :الدراسة يأدات صدق

 الصدق الظاهري والصدق البنائي. باستخدام الدراسة يصدق أدات من التحقق تم

 الصدق الظاهري لداتي الدراسة  -1

 المحكمين من مجموعة على( 1 )بصيغتهما األولية الملحق تيناالستبان فقرات بعرض وذلك

في عدد من  التربوية العلوم أساتذة من التدريس هيئة أعضاء من الخبرة وذوي المختصين من

 (80%)ة بنسب موافقة(، وقد تم األخذ بالفقرات التي حصلت على 2 )الجامعات األردنّية الملحق

، حذفها أو صياغتها إعادة أو تعديلها اقترح التي الفقرات مع الالزم إجراء وتم أكثر،ف المحكمين نم

 ( فقرة31إستبانة التوجه اإلستراتيجي في صورتها النهائية مكونة من خمسة مجاالت و )وأصبحت 

( 36أما إستبانة اإلدارة اإلستراتيجية فأصبحت في صورتها النهائية مكونة من خمسة مجاالت و )

 (. 3في الملحق رقم )يتضح ذلك كما فقرة 

لصدق البنائي )صدق االتساق الداخلي(ا -2  

بعد التحقق من الصدق الظاهري ألداتي الدراسة، قام الباحث بتطبيقها على مجتمع الدراسة 

للتعرف على مدى صدق االتساق الداخلي لألداة ومدى إسهام الفقرات المكونة للُبعد، وذلك بحساب 
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، 5، 4، 3وضح الجداول )ت، و (Pearson Correlation Coefficientبيرسون ) ارتباطمعامل 

نة اإلدارة واستبا االستراتيجيتحليل معامل االرتباط لفقرات األبعاد لكل من استبانة التوجه  (6

 .االستراتيجية

 
 (3جدول )

معامالت ارتباط فيرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للب عد المنتمي إليه فيما يتعلق بدرجة توافر التوجه  
 االستراتيجي

حو ن االستراتيجيالتوجه ( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في مجال 3نالحظ من الجدول )

( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائي ا عند مستوى 0.77 – 0.30تراوحت بين )التدريس الجامعي 

 .لاألو  لمجالوهذا يدلل على وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات ا (α=0.05)الداللة 
تراوحت  قد نحو البحث العلمي االستراتيجيالتوجه كما نالحظ أن معامالت االرتباط في مجال 

يدلل على  هذاو   (α=0.05)( وكانت جميعها داله إحصائي ا عند مستوى الداللة0.77 – 0.56)

  المجال الثاني.وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات 

 7 6 5 4 3 2 1 الفيرة   المجال
و نح االستراتيجيالتوجه 

 التدريس الجامعي 
  0.30 0.69 0.66 0.77 0.60 0.57 معامل االرتباط
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

و نح االستراتيجيالتوجه 
 البحث العلمي

 0.69 0.65 0.61 0.63 0.77 0.74 0.56 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

و نح االستراتيجيالتوجه 
 الشراكة المجتمعية

  0.71 0.77 0.86 0.81 0.72 0.65 معامل االرتباط
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللةمستوى 

و نح االستراتيجيالتوجه 
 الريادة واالبداع

   0.57 0.71 0.75 0.77 0.75 معامل االرتباط
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

و نح االستراتيجيالتوجه 
 الكاديمياالعتماد 

 0.60 0.53 0.73 0.56 0.77 0.86 0.81 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة



45 
 

د ق نحو الشراكة المجتمعية االستراتيجيالتوجه ونالحظ أن معامالت االرتباط في مجال 

يدلل  هذاو   (α=0.05)( وكانت جميعها داله إحصائي ا عند مستوى الداللة0.86 – 0.65تراوحت )

 على وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات المجال الثالث.

ا أن معامالت االرتباط في مجال   اعنحو الريادة واالبد االستراتيجيالتوجه كما ونالحظ أيض 

 هذاو   (α=0.05)( وكانت جميعها داله إحصائي ا عند مستوى الداللة0.77 – 0.57قد تراوحت )

 يدلل على وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات المجال الرابع.

ا أن معامالت االرتباط في مجال  نحو االعتماد  االستراتيجيالتوجه كما ونالحظ أيض 

 (α=0.05)( وكانت جميعها داله إحصائي ا عند مستوى الداللة0.86 – 0.53قد تراوحت ) الكاديمي

 يدلل على وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات المجال الرابع.  وهذا

 (4جدول )
 توجه االستراتيجي مصفوفة معامالت االرتباط لبعاد ال 

مرتفعة ودالة إحصائي ا عند مستوى الداللة  ارتباط( إلى وجود معامالت 4يشير الجدول )

(α=0.05)  االستراتيجيالتوجه بين جميع أبعاد األداة األولى بالدراسة وهي استبانة .  

 
  

 المجال

التوجه 
 االستراتيجي

نحو التدريس 
 الجامعي

التوجه 
 االستراتيجي
نحو البحث 

 العلمي

التوجه 
 االستراتيجي
نحو الشراكة 
 المجتمعية

التوجه 
 االستراتيجي
نحو الريادة 
 واالبداع

التوجه 
 االستراتيجي

نحو االعتماد 
 الكاديمي

التوجه 
 االستراتيجي

 الكلية

 0.73 0.85 0.67 0.78 0.66 1 التدريس الجامعي 
 0.83 0.62 0.67 0.78 1  البحث العلمي

 0.66 0.59 0.72 1   الشراكة المجتمعية
 0.69 0.68 1    الريادة واالبداع

 0.77 1     الكاديمياالعتماد 
 1      كليةال االستراتيجيالتوجه 
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 (5جدول )
اإلدارة  ةممارسمعامالت ارتباط فيرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للب عد المنتمي إليه فيما يتعلق بدرجة  

 االستراتيجية

تراوحت  االستراتيجيةتصميم  مجال( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في 5نالحظ من الجدول )

وهذا  (α=0.05)( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائي ا عند مستوى الداللة 0.85 – 0.70بين )

  المجال االول.يدلل على وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات 

 – 0.54قد تراوحت ) حظ أن معامالت االرتباط في مجال تحليل البيئة الخارجيةكما نال

يدلل على وجود درجة من  وهذا (α=0.05)( وكانت جميعها داله إحصائي ا عند مستوى الداللة0.85

 صدق االتساق الداخلي بين فقرات المجال الثاني. 

( 0.88- 0.51قد تراوحت )البيئة الداخلية  تحليلمجال  ونالحظ أن معامالت االرتباط في

يدلل على وجود درجة من صدق  وهذا (α=0.05)وكانت جميعها داله إحصائي ا عند مستوى الداللة

 االتساق الداخلي بين فقرات المجال الثالث.

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفيرة  المجال 
تصميم 

  االستراتيجية
 0.85 0.81 0.72 0.81 0.72 0.70 0.79 0.80 0.76 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

تحليل البيئة 
 الخارجية

  0.63 0.64 0.75 0.64 0.85 0.81 0.72 0.54 معامل االرتباط
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

تحليل البيئة 
 الداخلية

 0.74 0.55 0.54 0.73 0.88 0.75 0.64 0.63 0.51 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

تنفيذ 
  االستراتيجية

      0.40 0.43 0.53 0.83 معامل االرتباط
      0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

التيويم والرقابة 
 االستراتيجية

    0.53 0.79 0.80 0.87 0.85 0.81 معامل االرتباط
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة
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ا أّن معامالت االرتباط في مجال   – 0.40قد تراوحت ) االستراتيجيةتنفيذ كما ونالحظ أيض 

يدلل على وجود درجة من  وهذا (α=0.05)( وكانت جميعها داله إحصائي ا عند مستوى الداللة0.83

 صدق االتساق الداخلي بين فقرات المجال الرابع. 

ا أّن معامالت االرتباط في مجال   0.53حت )قد تراو  االستراتيجيةالتقويم والرقابة ونالحظ أيض 

يدلل على وجود درجة  وهذا (α=0.05)إحصائي ا عند مستوى الداللة( وكانت جميعها داله 0.87 –

 الخامس. من صدق االتساق الداخلي بين فقرات المجال 

 
 (6جدول )

 االستراتيجيةمصفوفة معامالت االرتباط لمجاالت االدارة  

مرتفعة ودالة إحصائي ا عند مستوى الداللة  ارتباط( إلى وجود معامالت 6يشير الجدول )

(α=0.05)  االستراتيجيةاإلدارة بين جميع أبعاد األداة الثانية بالدراسة وهي استبانة . 

 :الدراسة ياتأد ثبات

، كما هو موضح الثبات من نوعين استخدامب الباحث قام ،أداتي الدراسة ثبات من للتحقق

 ( ادناه وهي كاآلتي:6،7بالجدول )

 المجال
تصميم 
 االستراتيجية

تحليل 
البيئة 
 الخارجية

ة تحليل البيئ
 الداخلية

تنفيذ 
 االستراتيجية

التقويم 
والرقابة 
 االستراتيجية

االدارة 
 االستراتيجية

 الكلية
 0.56 0.55 0.46 0.57 0.67 1  االستراتيجيةتصميم 

 0.56 0.61 0.50 0.52 1  تحليل البيئة الخارجية 
 0.50 0.64 0.47 1   تحليل البيئة الداخلية

 0.47 0.62 1    االستراتيجيةتنفيذ 
التقويم والرقابة 
 االستراتيجية

    1 0.71 

 االستراتيجيةاالدارة 
 الكلية

     1 
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عادةو  االختبار طريقة -1  مقدارها عينة اختيار خالل من وذلك (test-retest) االختبار ا 

 أسبوعان.  مقداره زمني بفاصل الدراسة عينة خارج من عمداء الكليات من (15)

 .(Cronbach Alpha)ألفا  كرونباخ معامل استخدامب الداخلي االتساق طريقة -2

  (7جدول )
عادة االختبار وطريية االتساق الداخلي  االستراتيجيمعامالت ثبات استبانة التوجه   بطريية االختبار وا 

عو  االختبار بطريقة االستراتيجيالتوجه  استبانة ثبات معامالت( 7الجدول رقم ) يظهر  ادةا 

 االستراتيجيالتوجه لمجال معامل ثبات كان  أعلىو ( 0.90 – 0.81) بين تراوحت حيث االختبار

 مرتفعة، وهي( 0.94) االستراتيجيللتوجه  الكلية للدرجة الثبات معامل وكان، نحو االعتماد األكاديمي

 أعلى(، و 0.87 – 0.80) بين وتراوحت الداخلي االتساق بطريقة الثبات معامل الجدول يظهر وكذلك

   .نحو االعتماد األكاديمي االستراتيجيلمجال التوجه معامل ثبات 

 (8جدول )
عادة االختبار وطريية االتساق الداخلي االستراتيجيةمعامالت ثبات استبانة اإلدارة    بطريية االختبار وا 

 المجال الرقم
 معامل الثبات

 إعادة االختبار –االختبار 
 الثباتمعامل 

 االتساق الداخلي
 0.84 0.82 االستراتيجيةتصميم  1
 0.82 0.83 تحليل البيئة الخارجية   2
 0.81 0.82 تحليل البيئة الداخلية   3
 0.85 0.88   االستراتيجيةتنفيذ  4
 0.88 0.86 االستراتيجيةالتقويم والرقابة  5

  0.89 الدرجة الكلية 

 معامل الثبات المجال الرقم
 إعادة االختبار –االختبار 

 معامل الثبات
 االتساق الداخلي

 0.86 0.81 التدريس الجامعي 1
 0.83 0.82 البحث العلمي 2
 0.80 0.83 الشراكة المجتمعية 3
 0.85 0.84 الريادة واإلبداع 4
 0.87 0.90 االعتماد األكاديمي 5

  0.94 الدرجة الكلية 
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عادةو  االختبار بطريقة االستراتيجيةاإلدارة  استبانة ثبات معامالت( 8الجدول رقم ) يظهر  ا 

 ،االستراتيجيةتنفيذ لمجال معامل ثبات كان  أعلىو ( 0.88 – 0.82) بين تراوحت حيث االختبار

 الجدول يظهر وكذلك مرتفعة، وهي( 0.89) االستراتيجيةلإلدارة  الكلية للدرجة الثبات معامل وكان

(، وأعلى معامل ثبات لمجال 0.88 – 0.81الثبات بطريقة االتساق الداخلي وتراوحت بين ) معامل

 .  االستراتيجيةالتقويم والرقابة 

 :الدراسة متغيرات

  اشتملت الدراسة على كل من المتغيرات اآلتية:

 ستراتيجيةااللدى رؤساء الجامعات األردنية، واإلدارة  االستراتيجيالتوجه المتغيرات التابعة:  .1

 في الجامعات األردنية في العاصمة عمان.  

 المستقلة، وهي كاآلتي:  المتغيرات .2

 .ناثا  و  ذكور :فئتان وهو الجنس، -

 السلطة المشرفة، وهي فئتان: حكومية، وخاصة.  -

 .مساعد وأستاذ مشارك، وأستاذ أستاذ، :رتب ثالث وهي األكاديمية الرتبة -

أقل من إلى  - 5ومن  سنوات، 5أقل من  -1سنوات الخدمة وهي ثالث فئات:  -

 سنوات.  10سنوات، وأكثر من  10

 :اإلحصائية المعالجة

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام تم والثاني، األول السؤالين عن لإلجابة .1

 ستراتيجيةاالودرجة ممارسة اإلدارة  االستراتيجيى لمعرفة درجة توافر التوجه والمستو  والرتبة

 .لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات
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 Pearson Correlationبيرسون ) االرتباط معامل استخدام تم الثالث، السؤال عن لإلجابة .2

Coefficient)، داللته. مستوى لمعرفة التائي واالختبار 

 مستقلتين لعينتين ،(t- test) اختبار استخدام تم والخامس السؤالين الرابع عن لإلجابة .3

 األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم كما الجنس والسلطة المشرفة، متغير عن لإلجابة

(one way ANOVAلإلجابة ) الخدمة.  وسنواتمتغير الرتبة األكاديمية،  عن 

عادة االختبار طريقة استخدام تم .4  .األداتين ثبات إليجاد (test – retest) االختبار وا 

 الداخلي االتساق معامل إليجاد (Cronbach Alphaألفا ) كرونباخ معامل استخدام تم .5

  لألداتين.

 لدى رؤساء الجامعات االردنية وفق ا للمعادلة اآلتية: االستراتيجيتم تحديد مستوى التوجه     

1.33 =
4

3
=

1 − 5

3
=
القيمة الدنيا للبديل − القيمة العليا للبديل

عدد المستويات
 

 (2.33 - 1من ) ةمنخفض الدرجة تكون وبذلك:

 (3.67 - 2.34من ) متوسطة وتكون الدرجة  

 (  3.68- 5)  مرتفعة ـمنوتكون الدرجة 

 ردنية.  في الجامعات اال االستراتيجيةاإلدارة وتم تطبيق المعادلة ذاتها لتحديد درجة ممارسة 

إليجاد  ،(Pearson Correlation Coefficientبيرسون ) االرتباط معامل استخدام تم .6

 لألداتين.مدى صدق االتساق الداخلي 
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 :الدراسة إجراءات

 :اآلتية اإلجراءات وفق الدراسة تنفيذ تم

.الحصول على البراءة البحثية من مكتبة الجامعة األردنية تفيد بعد التطرق لموضوع الدراسة 1

 .من قبل

 والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.مراجعة األدب النظري . 2

 .وعينتها الدراسة مجتمع أفراد تحديد.3

 .وثباتهما صدقهما من والتحقق الدراسة أداتي إعداد.4

وزارة التعليم  إلى موجه األوسط الشرق جامعة رئيس من المهمة تسهيلاب كت على الحصول.5

العالي والبحث العلمي ومن ثم الحصول على كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 على الدراسة أداتي تطبيق لتسهيل عّمان العاصمة األردنّية في الجامعات رؤساء موجه الى

 العينة. أفراد

الحصول على موافقة رئيس كل جامعة من الجامعات الحكومية والخاصة في محافظة .6

 الدراسة.العاصمة من أجل تطبيق أداة 

 .العينة على الدراسة أداتي تطبيق.7

 تفريغ البيانات في جداول خاصه تمهيدا ألجراء المعالجة اإلحصائية..8

   (SPSS) .اإلحصائية الرزمة باستخدام إحصائي ا البيانات تحليل.9

 .ومناقشتها وعرضها وتحليلها النتائج رصد.10

 .نتائج من إليه التوصل ما على بناء   والمقترحات التوصيات تقديم.11

 للدراسة. النهائي التقرير إعداد.12
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 نتائج الدراسة 
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 رابعال الفصل
 نتائج الدراسة 

ا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بهدف التعرف إلى  رجة داشتمل هذا الفصل عرض 

ة ممارسة وعالقته بدرجفي العاصمة عّمان لدى رؤساء الجامعات األردنية  االستراتيجيالتوجه  توافر

 ، من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: من وجهة نظر عمداء الكليات االستراتيجيةاإلدارة 

لدى رؤساء الجامعات الردنية في محافظة  االستراتيجيما درجة توافر التوجه السؤال الول: 

 العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات؟

وافر درجة تتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و عن هذا السؤال  جابةلإل

لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء  االستراتيجيالتوجه 

 ( ذلك.9بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة، ويظهر ذلك في الجدول ) الكليات

 ( 9) جدول
اء لدى رؤس االستراتيجيدرجة توافر التوجه  و الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب المتوسطات

 الجامعات الردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات مرتبة تنازلًيا.

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة توافر الرتبة

 مرتفعة 1 1.04 4.25 االعتماد األكاديمي 5

 مرتفعة 2 0.64 4.14 الريادة واإلبداع 4

 مرتفعة 3 1.34 4.05 البحث العلمي 2

 مرتفعة 4 0.65 3.93 الشراكة المجتمعية 3

 مرتفعة 5 0.65 3.92 التدريس الجامعي 1
 مرتفعة  0.60 4.058 الدرجة الكلية

لدى رؤساء الجامعات األردنية في  االستراتيجيدرجة توافر التوجه ( أن 9يظهر الجدول )

( 4.058مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )كانت  محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات
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جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت  داةاألمجاالت (، وجاءت 0.60معياري )ال نحرافاالو 

حو ن االستراتيجيالتوجه  مجال األولى(، وجاء في الرتبة 4.25 - 3.92المتوسطات الحسابية بين )

وفي الرتبة  وبدرجة مرتفعة،( 1.04معياري ) انحراف( و 4.25، بمتوسط حسابي )االعتماد األكاديمي

( وانحراف معياري 4.14نحو الريادة واإلبداع بمتوسط حسابي ) االستراتيجيالتوجه  مجالالثانية جاء 

 علمينحو البحث ال االستراتيجيوبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثالثة جاء مجال التوجه  (0.64)

والرتبة الرابعة بمتوسط حسابي  ،وبدرجة مرتفعة( 1.34اري )معي انحراف( و 4.05بمتوسط حسابي )

نحو الشراكة  االستراتيجيلمجال التوجه وبدرجة مرتفعة ( 0.65معياري ) انحراف( و 3.93)

متوسط حسابي ب نحو التدريس الجامعي االستراتيجيالتوجه  مجال، وجاء في الرتبة األخيرة المجتمعية

 درجة مرتفعة. وب( 0.65معياري ) انحراف( و 3.92)

  فكانت النتائج على النحو اآلتي: مجالأما بالنسبة لفقرات كل 

 الكاديمي االعتماد .1

 الستراتيجيادرجة توافر التوجه تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

لفقرات هذا  لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات

   ( يوضح ذلك.10المجال، والجدول )
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 (10جدول )
ة في لدى رؤساء الجامعات الردني االستراتيجيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب درجة توافر التوجه 

 مرتبة تنازلًيا.الكاديمي  االعتمادنحو  االستراتيجيالتوجه لمجال  محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات

لدى رؤساء الجامعات األردنية  االستراتيجي( أن درجة توافر التوجه 10الجدول )ظ في يالح

 االعتمادنحو  االستراتيجيالتوجه في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات لمجال 

(، وجاءت الفقرات 1.04( وانحراف معياري )4.25، إذ بلغ المتوسط الحسابي )ةكان مرتفعاألكاديمي 

(، 4.45 – 4.15ت الحسابية بين )هذا المجال جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطا

يساهم في وضع خطط االعتماد األكاديمية  ( والتي تنص على "28وجاء في الرتبة األولى الفقرة رقم )

، وبدرجة مرتفعة( 0.77( وانحراف معياري )4.45"، بمتوسط حسابي )في ضوء معايير ضبط الجودة

ة ثقاف يساهم رئيس الجامعة في نشر لى "تنص ع ( والتي25رقم ) ةوفي الرتبة الثانية جاءت الفقر 

، وفي الرتبة درجة مرتفعةوب (0.86( وانحراف معياري )4.33بمتوسط حسابي ) في الجامعة"الجودة 

يحدد مدى تمشي مستوى األداء األكاديمي مع ( والتي تنص على "26جاءت الفقرة رقم )الثالثة 

 ، والرتبةوبدرجة مرتفعة( 0.80وانحراف معياري )( 4.22" بمتوسط حسابي )األهداف العامة للجامعة

( والتي 27للفقرة رقم ) وبدرجة مرتفعة( 0.75( وانحراف معياري )4.21بمتوسط حسابي )الرابعة 

المتوسط  الفيرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

درجة 
 توافر

يساهم في وضع خطط االعتماد األكاديمية في ضوء معايير  28
 ضبط الجودة.

 مرتفعة 1 0.77 4.45

 مرتفعة 2 0.86 4.33 في الجامعة.ثقافة الجودة  يساهم رئيس الجامعة في نشر 25

تمشي مستوى األداء األكاديمي مع األهداف العامة يحدد مدى  26
 مرتفعة 3 0.80 4.22 للجامعة.

 مرتفعة 4 0.75 4.21 يقف على العقبات التي تحول دون تحقيق األهداف المرسومة. 27

ي فبين جميع الوحدات واألقسام لتحقيق الجودة الشاملة  ينسق 30
 الجامعة.

 مرتفعة 5 0.85 4.18

 مرتفعة 5 0.90 4.18 الجامعة.لتوكيد الجودة الشاملة ألقسام  توصيات يقدم 31

 مرتفعة 7 0.87 4.15 ر العاملين في الجامعة بأنهم يشاركون فعليا في إدارتها.ُيشع   29

 مرتفعة  1.04 4.25 الدرجة الكلية
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بل األخيرة قالخامسة و "، والرتبة يقف على العقبات التي تحول دون تحقيق األهداف المرسومةتنص "

بين جميع الوحدات واألقسام لتحقيق  " ينسقتنص على  لواتيوال( 31، )(30رقم )كانت للفقرات 

ط حسابي بمتوسالجامعة" لتوكيد الجودة الشاملة ألقسام  توصيات في الجامعة"، " يقدم الشاملةالجودة 

، والرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( وبدرجة مرتفعة0.90(، )0.85) معياريين وانحرافين( 4.18)

ر العاملين في الجامعة ُيشع   ( والتي تنص على "29للفقرة رقم ) (0.87( وانحراف معياري )4.15)

 ". بأنهم يشاركون فعليا في إدارتها

 الريادة واإلبداع .2

 الستراتيجيادرجة توافر التوجه و ات المعيارية والرتب االنحرافم حساب المتوسطات الحسابية و ت

لفقرات هذا  لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات

 ( يوضح ذلك.  11، والجدول )المجال

 (11جدول )
 لدى رؤساء الجامعات االستراتيجيدرجة توافر التوجه و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

نحو الريادة واإلبداع  االستراتيجيالتوجه لمجال  الردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات
 مرتبة تنازلًيا.

 درجة توافر الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفيرة الرقم

20 
يعرضها  التي االبتكاريةاألفكار  يتبنى رئيس الجامعة

 العاملون من أجل تطوير العمل.
 مرتفعة 1 0.75 4.26

22 
يحث أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على استخدام 

 أحدث األساليب التكنولوجية في مجال التعليم.
 مرتفعة 2 0.77 4.21

ينظر إلى العاملين على أنهم أحد الموارد الرئيسية التي  23
 االستفادة منها.يجب الحفاظ عليها وتفعيل 

 مرتفعة 3 0.82 4.14

24 
أعضاء هيئة تدريس من ذوي الريادة  الستقطابيدعو 

 األكاديمية بشكل مستمر.
 مرتفعة 4 0.85 4.11

21 
يدعم أنشطة التعليم داخل الجامعة من خالل القيام 

 بأنشطة لم تكن متاحة من قبل. 
 مرتفعة 5 0.86 3.97

 مرتفعة  0.64 4.14 الدرجة الكلية
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لدى رؤساء الجامعات األردنية  االستراتيجي( أن درجة توافر التوجه 11يالحظ في الجدول )

 بداعنحو الريادة واإل االستراتيجيالتوجه في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات لمجال 

الفقرات هذا (، وجاءت 0.64( وانحراف معياري )4.14إذ بلغ المتوسط الحسابي ) مرتفعة، كانت

(، وجاء 4.26 – 3.97المجال جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

لتي ا االبتكاريةاألفكار  يتبنى رئيس الجامعة والتي تنص على " (20في الرتبة األولى الفقرة رقم )

( 0.75معياري )( وانحراف 4.26يعرضها العاملون من أجل تطوير العمل"، بمتوسط حسابي )

يحث أعضاء هيئة  تنص على " ( والتي22رقم ) ةوفي الرتبة الثانية جاءت الفقر  وبدرجة مرتفعة،

ط حسابي " بمتوسالتدريس في الجامعة على استخدام أحدث األساليب التكنولوجية في مجال التعليم

( والتي 23لفقرة رقم )جاءت االثالثة ، وفي الرتبة وبدرجة مرتفعة (0.77( وانحراف معياري )4.21)

ينظر إلى العاملين على أنهم أحد الموارد الرئيسية التي يجب الحفاظ عليها وتفعيل تنص على " 

الرابعة  ، والرتبةوبدرجة مرتفعة( 0.82( وانحراف معياري )4.14" بمتوسط حسابي )االستفادة منها

( 24للفقرة رقم ) جة مرتفعةوبدر ( 0.85( وانحراف معياري )4.11بمتوسط حسابي )وقبل األخيرة 

، والرتبة "أعضاء هيئة تدريس من ذوي الريادة األكاديمية بشكل مستمر الستقطابيدعو والتي تنص " 

يدعم أنشطة التعليم داخل الجامعة من خالل القيام ( والتي تنص على " 21فقرة رقم )للاألخيرة 

  وبدرجة مرتفعة.( 0.86وانحراف معياري )( 3.97بمتوسط حسابي )بأنشطة لم تكن متاحة من قبل" 

 البحث العلمي .3

 الستراتيجيادرجة توافر التوجه و والرتب  المعياريةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

لفقرات هذا  لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات

 ( يوضح ذلك.  12المجال، والجدول )
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 (12جدول )
اء لدى رؤس االستراتيجيوالرتب ودرجة توافر التوجه المعيارية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

نحو  االستراتيجيلمجال التوجه  الجامعات الردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات
 البحث العلمي مرتبة تنازلًيا.

 الفيرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 توافر

9 
يوعز بتوفير قواعد بيانات الكترونية متجددة من محركات 

 EBSCOبحث متخصصة في األبحاث العلمية مثل 
 Emeraldو

 مرتفعة 1 0.64 4.34

يحث أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات  10
 والندوات العلمية التخصصية.

 مرتفعة 2 0.67 4.25

7 
يدعو رئيس الجامعة لتوفير بيئة مجهزة بأحدث الوسائل 

 .الداعمة للبحث العلمي
 مرتفعة 3 1.03 4.03

 مرتفعة 4 0.85 3.96 يتبنى برامج للتوعية بتشريعات البحث العلمي. 12

11 
يساهم في تحديد الفجوة البحثية المرتبطة بأدوار الجامعات 

 في ضوء احتياجات المجتمع.
 مرتفعة 5 0.83 3.95

 مرتفعة 6 1.01 3.94 يخصص حوافز لإلنجازات البحثية المتميزة. 8
 مرتفعة 7 0.97 3.89 .يستثمر وسائل االعالم المختلفة في نشر المعرفة 13

 مرتفعة  1.34 4.05 الدرجة الكلية

لدى رؤساء الجامعات األردنية  االستراتيجي( أن درجة توافر التوجه 12يالحظ في الجدول )

 لمينحو البحث الع االستراتيجيالتوجه في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات لمجال 

(، وجاءت الفقرات هذا 1.34( وانحراف معياري )4.05، إذ بلغ المتوسط الحسابي )كانت مرتفعة

(، وجاء 4.34 – 3.89الحسابية بين )المجال جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات 

ة من ددمتج يوعز بتوفير قواعد بيانات الكترونية( والتي تنص على " 9في الرتبة األولى فقرة رقم )

( 0.64( وانحراف معياري )4.34"، بمتوسط حسابي )محركات بحث متخصصة في األبحاث العلمية 

أعضاء هيئة يحث  (، والتي تنص على "ي10)رقم  ة، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقر بدرجة مرتفعةو 
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 (4.25بمتوسط حسابي ) العلمية التخصصية" المؤتمرات والندوات في على المشاركة التدريس

( والتي تنص على 7، وفي الرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم )مرتفعة وبدرجة ( 0.67وانحراف معياري )

ط حسابي بمتوسالداعمة للبحث العلمي"  وسائلمجهزة بأحدث اليدعو رئيس الجامعة لتوفير بيئة " 

يتبنى برامج  ( والتي تنص على "12للفقرة رقم )، والرتبة الرابعة (1.03( وانحراف معياري )4.03)

( وبدرجة 0.85) يمعيار  ( وانحراف3.96"، بمتوسط حسابي )للتوعية بتشريعات البحث العلمي

( والتي تنص على " يساهم في تحديد الفجوة 11مرتفعة، وفي الرتبة الخامسة جاءت الفقرة رقم )

 وانحراف( 3.95البحثية المرتبطة بأدوار الجامعات في ضوء احتياجات المجتمع" وبمتوسط حسابي )

( 3.94وسط حسابي )جاءت بمت األخيرة( وبدرجة مرتفعة، أما الرتبة السادسة وقبل 0.83معياري )

ية البحث لإلنجازاتحوافز ( وبدرجة مرتفعة، والتي تنص على " يخصص 1.01معياري ) وانحراف

المختلفة في  االعالم ( والتي تنص على " يستثمر وسائل13"، والرتبة األخيرة للفقرة رقم )المتميزة

 جة مرتفعة. ( وبدر 0.97معياري ) وانحراف( 3.89" وجاءت بمتوسط حسابي )نشر المعرفة

 نحو الشراكة المجتمعية االستراتيجيالتوجه  .4

 الستراتيجيادرجة توافر التوجه و والرتب تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 لفقرات هذا لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات

   يوضح ذلك. (13المجال، والجدول )
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 (13جدول )
اء لدى رؤس االستراتيجيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة توافر التوجه 

و نح االستراتيجيالجامعات الردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات لمجال التوجه 
 الشراكة المجتمعية مرتبة تنازلًيا.

لدى رؤســـاء الجامعات األردنية  االســـتراتيجيدرجة توافر التوجه ( أن 13يالحظ في الجدول )

نحو الشــــــــــراكة  االســــــــــتراتيجيالتوجه لمجال  في محافظة العاصــــــــــمة من وجهة نظر عمداء الكليات

(، وجاءت 0.65( وانحراف معياري )3.93، إذ بلغ المتوســـــــــط الحســـــــــابي )كانت مرتفعة المجتمعية

 –3.75المجال جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوســــــــــــطات الحســــــــــــابية بين )هذا فقرات 

( والتي تنص على " يشـــــــــــــــارك المجتمع المحلي في 15الفقرة رقم ) (، وجاء في الرتبة األولى4.08

وفي  بدرجة مرتفعة، (0.91( وانحراف معياري )08.4بمتوســـــــــط حســـــــــابي ) األنشـــــــــطة االجتماعية"

 والتي (،0.81) وانحراف المعياري (4.04وبمتوســـط حســـابي ) (19رقم ) الفقرة ءتجا نيةالرتبة الثا

 وفي الرتبة الثالثة جاءت "،يشــــــــــــــجع األعمال التطوعية الهادفة لخدمة المجتمع المحلي تنص على "

( وبدرجة مرتفعة والتي تنص 0.73معياري ) وانحراف( 3.99( بمتوســــــــط حســــــــابي )17الفقرة رقم )

م وفي الرتبة الرابعة جاءت الفقرة رق على " يشــــــجع على ربط األبحاث بمشــــــكالت المجتمع المحلي"،

 الفيرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 توافر

 مرتفعة 1 0.91 4.08 يشارك المجتمع المحلي في األنشطة االجتماعية. 15
 مرتفعة 2 0.81 4.02 يشجع األعمال التطوعية الهادفة لخدمة المجتمع المحلي. 19
 مرتفعة 3 0.73 3.99 يشجع على ربط األبحاث بمشكالت المجتمع المحلي. 17

16 
موازنة خاصة لتنفيذ أنشطة تخص المجتمع يخصص 
 المحلي.

 مرتفعة 4 0.69 3.94

 مرتفعة 5 0.94 3.82 يخطط رئيس الجامعة لتلبية احتياجات المجتمع المستقبلية. 14

يتبنى برامج لتأهيل خريجين مدربين بما يتناسب وسوق  18
 العمل.

 مرتفعة 6 0.87 3.75

 مرتفعة  0.65 3.93 الدرجة الكلية
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وســــط " بمتيخصــــص موازنة خاصــــة لتنفيذ أنشــــطة تخص المجتمع المحلي( والتي تنص على " 16)

لرتبة الخامســــــــة بمتوســــــــط حســــــــابي واوبدرجة مرتفعة، ( 0.69وانحراف معياري ) (3.94حســــــــابي )

يخطط رئيس  ( والتي تنص "14للفقرة رقم )بـــدرجـــة مرتفعـــة ( و 0.91( وانحراف معيـــاري )4.08)

( والتي 18فقرة رقم )ال"، وجاءت في الرتبة األخيرة الجامعة لتلبية احتياجات المجتمع المســــــــــــــتقبلية

( 3.75متوســـــط حســـــابي )ب" مل"يتبنى برامج لتأهيل خريجين مدربين بما يتناســـــب وســـــوق العتنص 

  وبدرجة مرتفعة. ( 0.87وانحراف معياري )

  نحو التدريس الجامعي االستراتيجيمجال التوجه  .5

درجة توافر التوجه و ات المعيارية والرتب االنحرافتم حســـــــــــــــاب المتوســــــــــــــطات الحســـــــــــــــابية و 

 لدى رؤســـــاء الجامعات األردنية في محافظة العاصـــــمة من وجهة نظر عمداء الكليات االســـــتراتيجي

  يوضح ذلك. (14، والجدول )المجاللفقرات هذا 

 (14جدول )
اء لدى رؤس االستراتيجيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة توافر التوجه 

نحو  االستراتيجيلمجال التوجه  الجامعات الردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات
 التدريس الجامعي مرتبة تنازلًيا.

 الفيرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة توافر الرتبة

 مرتفعة 1 0.71 4.16 يوفر بيئة تعليمية ذات بعد إنساني.  4

1 
 اتيجياتاستر أعضاء هيئة التدريس الجدد وفق  تدريب يحث على

 التدريس المعاصرة.
 مرتفعة 2 0.83 4.00

 مرتفعة 3 0.84 3.94 يوعز بتحديث آليات تقويم الطلبة. 6
 مرتفعة 4 0.84 3.90 يشجع على التعلم الذاتي. 5
 مرتفعة 5 0.96 3.76 لمهنية.ايوعز بإنشاء برامج لتبادل أعضاء هيئة لتعزيز الخبرات  2
 مرتفعة 6 0.76 3.75 يشجع تصميم برامج لبناء قدرات الطلبة على التفكير العلمي. 3

 مرتفعة  0.65 3.92 الدرجة الكلية
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لدى رؤســـاء الجامعات األردنية  االســـتراتيجيدرجة توافر التوجه ( أن 14الحظ في الجدول )ي

نحو التدريس  االســــــــــــــتراتيجيلمجال التوجه  في محافظة العاصــــــــــــــمة من وجهة نظر عمداء الكليات

وجاءت  (،0.65( وانحراف معياري )3.92، إذ بلغ المتوســـــــــــــط الحســـــــــــــابي )الجامعي كانت مرتفعة

 – 3.75الحســـــــــابية بين )، إذ تراوحت المتوســـــــــطات درجة المرتفعةفقرات هذا المجال جميعها في ال

( والتي تنص على " يوفر بيئــــة تعليميــــة ذات بعــــد 4(، وجــــاء في الرتبــــة األولى فقرة رقم )4.16

، وفي الرتبة الثانية ( وبدرجة مرتفعة0.71( وانحراف معياري )4.16إنســــــاني"، بمتوســــــط حســــــابي )

يس الجــدد وفق أعضــــــــــــــــاء هيئــة التــدر  يحــث على تــدريــب "والتي تنص على  (1جــاءت الفقرة رقم )

درجة وب (0.83وانحراف معياري ) (4.00التدريس المعاصــــــــرة" بمتوســــــــط حســــــــابي ) اســــــــتراتيجيات

يوعز بتحـــديـــث آليـــات تقويم "( والتي تنص على 6، وفي الرتبـــة الثـــالثـــة جـــاءت الفقرة رقم )مرتفعـــة

الرابعة بمتوسط ، والرتبة بدرجة مرتفعة( و 0.84وانحراف معياري )( 3.94" بمتوسط حسابي )الطلبة

( والتي تنص " يشجع على 5للفقرة رقم ) وبدرجة مرتفعة( 0.84( وانحراف معياري )3.90حسابي )

( والتي تنص " يوعز بإنشـــــــــاء 2قبل األخيرة فقرة رقم )الخامســـــــــة و التعلم الذاتي"، وجاءت في الرتبة 

( وانحراف معياري 3.76برامج لتبادل أعضـــــــــاء هيئة لتعزيز الخبرات المهنية" بمتوســـــــــط حســـــــــابي )

( والتي تنص على "يشــــجع تصــــميم برامج لبناء 3، والرتبة األخيرة فقرة رقم )درجة مرتفعة( وب0.96)

وبدرجة ( 0.76وانحراف معياري ) (3.75قدرات الطلبة على التفكير العلمي" بمتوســــــــــط حســــــــــابي )

  مرتفعة. 
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لدى رؤساء الجامعات الردنية في محافظة  االستراتيجيةما درجة ممارسة اإلدارة السؤال الثاني: 

 العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات؟

رسة درجة ممالإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء  االستراتيجيةاإلدارة 

 ( ذلك.  15ام ولكل مجال من أبعاد أداة الدراسة، ويظهر الجدول )بشكل ع الكليات

 (15جدول )
اء لدى رؤس االستراتيجيةدرجة ممارسة اإلدارة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و  

 مرتبة تنازلًيا. الجامعات الردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات

لدى رؤســــــاء الجامعات األردنية  االســــــتراتيجيةدرجة ممارســــــة اإلدارة ( أن 15يظهر الجدول )

، إذ بلغ المتوســــــــــط الحســــــــــابي كانت مرتفعة في محافظة العاصــــــــــمة من وجهة نظر عمداء الكليات

األداة جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت  مجاالت(، وجاءت 0.62معياري )( وانحراف 4.05)

 ،االســـتراتيجيةتصـــميم (، وجاء في الرتبة األولى مجال 4.09 – 3.98المتوســـطات الحســـابية بين )

ل تحلي، وفي الرتبة الثانية جاء وبدرجة مرتفعة( 0.78( وانحراف معياري )4.09بمتوســــط حســــابي )

( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة 0.64( وانحراف معياري )4.08ية بمتوســــــــــــط حســــــــــــابي )البيئة الداخل

وبدرجة ( 0.79( وانحراف معياري )4.07بمتوســـــط حســـــابي ) االســـــتراتيجيةالثالثة جاء مجال تنفيذ 

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 ممارسة

 مرتفعة 1 0.78 4.09 تصميم االستراتيجية 1
 مرتفعة 2 0.64 4.08 تحليل البيئة الداخلية   3
 مرتفعة 3 0.79 4.07 تنفيذ االستراتيجية   4
 مرتفعة 4 0.70 4.02 التقويم والرقابة االستراتيجية 5
 مرتفعة 5 0.58 3.98 تحليل البيئة الخارجية   2

 مرتفعة  0.62 4.05 الدرجة الكلية
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لمجال  وبدرجة مرتفعة( 0.70( وانحراف معياري )4.02، والرتبة الرابعة بمتوســــط حســــابي )مرتفعة

متوســــط حســــابي ب تحليل البيئة الخارجية، وجاء في الرتبة األخيرة مجال االســــتراتيجيةبة التقويم والرقا

  وبدرجة مرتفعة.( 0.58( وانحراف معياري )3.98)

  االستراتيجيةمجال تصميم  .1

درجة ممارســـــــــــة اإلدارة ات المعيارية والرتب و االنحرافتم حســـــــــــاب المتوســـــــــــطات الحســـــــــــابية و 

 في محافظة العاصـــــمة من وجهة نظر عمداء الكليات األردنيةلدى رؤســـــاء الجامعات  االســـــتراتيجية

 ( يوضح ذلك.  16، والجدول )المجاللفقرات هذا 

 (16جدول )
 لدى رؤساء االستراتيجيةدرجة ممارسة اإلدارة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و 

 االستراتيجيةلمجال تصميم  الجامعات الردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات
 مرتبة تنازلًيا.

 الفيرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 ممارسة

4 
يصوغ رسالة الجامعة بدقة تعبر عن فلسفة رئاسة الجامعة، 

 مرتفعة 1 0.79 4.24 عليه مستقبال .وما ترغب أن تكون 

1 
يضع رئيس الجامعة رؤية تتسم بالوضوح والبساطة تستشرق 

 آفاق المستقبل. 
 مرتفعة 2 0.73 4.17

 مرتفعة 3 0.77 4.14 يضع أهدافا قابلة للقياس. 5

 مرتفعة 4 0.96 4.12 يضع أهدافا منسجمة مع القيم السائدة في المجتمع. 9

 مرتفعة 5 1.02 4.11 ُيشر ك أعضاء هيئة التدريس والعاملين في صياغة األهداف.  6

 مرتفعة 6 0.80 4.09 يضع رؤية تطمح إلى إنجاز مميز يتالءم مع التغيرات البيئية. 3

 مرتفعة 7 0.97 4.04 يضع أهدافا تحفز العاملين على األداء المتميز. 8
 مرتفعة 8 0.81 4.00 يضع رؤية قابلة للقياس لمقدرة التقدم الذي تحرزه الجامعة.  2
 مرتفعة 9 1.04 3.90 يضع أهدافا تتوافق مع احتياجات المجتمع. 7

 مرتفعة  0.78 4.09 الدرجة الكلية
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لدى رؤســـــــــــاء الجامعات  االســـــــــــتراتيجيةدرجة ممارســـــــــــة اإلدارة ( أن 16يالحظ في الجدول )

ت كان االســـــــتراتيجيةتصـــــــميم لمجال  األردنية في محافظة العاصـــــــمة من وجهة نظر عمداء الكليات

(، وجاءت فقرات هذا المجال 0.78( وانحراف معياري )4.09، إذ بلغ المتوســــــط الحســــــابي )مرتفعة

وجاء في  (4.24 – 4.04جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوســـــــــــطات الحســـــــــــابية بين )

تعبر عن فلســـــفة رئاســـــة  الجامعة بدقة ( والتي تنص على " يصـــــوغ رســـــالة4الرتبة األولى فقرة رقم )

( 0.79( وانحراف معياري )4.24"، بمتوســـط حســـابي )مســـتقبال  تكون عليه  أنوما ترغب  الجامعة،

 رئيس الجامعة يضــــــــــــــع( والتي تنص على " 1، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )بدرجة مرتفعةو 

( وانحراف معياري 4.17" بمتوسـط حسـابي )تسـتشـرق آفاق المسـتقبل رؤية تتسـم بالوضـوح والبسـاطة

 أهدافا( والتي تنص على "يضــــــــــــــع 5، وفي الرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم )وبدرجة مرتفعة( 0.73)

، والرتبة الرابعة ةدرجة مرتفع( وب0.77( وانحراف معياري )4.14بمتوســـــــط حســـــــابي )للقياس"  قابلة

والتي تنص  (9للفقرة رقم ) وبدرجة المرتفعة( 0.96( وانحراف معياري )4.12بمتوســـــــــط حســـــــــابي )

( والتي 6يضــــــع أهدافا منســــــجمة مع القيم الســــــائدة في المجتمع"، وفي الرتبة الخامســــــة الفقرة رقم )"

( 4.11متوسط حسابي )األهداف" بالتدريس والعاملين في صياغة  ةأعضاء هيئُيشر ك  تنص على "

( 4.09( وبدرجة مرتفعة، والرتبة الســـــــــادســـــــــة جاءت بمتوســـــــــط حســـــــــابي )1.02معياري ) وانحراف

 إلىيضــــــع رؤية تطمح  ( والتي تنص على "3( وبدرجة مرتفعة للفقرة رقم )0.80معياري ) وانحراف

( بالرتبة الســـــابعة وبمتوســـــط حســـــابي 8"، وجاءت الفقرة رقم )مميز يتالءم مع التغيرات البيئية إنجاز

 األداءتحفز العــاملين على  أهــدافــايضــــــــــــــع  ( والتي تنص على "0.97معيــاري ) وانحراف( 4.04)

يضــــــــــــــع رؤية قابلة للقياس  ( والتي تنص على "2"، والرتبة الثامنة وقبل األخيرة للفقرة رقم )المتميز

( 0.81معياري ) وانحراف( 4.00معة" وجاءت بمتوســـــــــــط حســـــــــــابي )الجا تحرزهلمقدرة التقدم الذي 
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تتوافق مع  أهدافايضـــــع  ( والتي تنص على "7وبدرجة مرتفعة، أما الرتبة االخيرة جاءت للفقرة رقم )

  ( وبدرجة مرتفعة.1.04معياري ) وانحراف( 3.90" وبمتوسط حسابي )احتياجات المجتمع

 مجال تحليل البيئة الداخلية .2

درجة ممارســـــــــــة اإلدارة و ات المعيارية والرتب االنحرافالمتوســـــــــــطات الحســـــــــــابية و  حســـــــــــابتم 

 لدى رؤســـــاء الجامعات األردنية في محافظة العاصـــــمة من وجهة نظر عمداء الكليات االســـــتراتيجية

 ( يوضح ذلك.  17، والجدول )المجاللفقرات هذا 

 (17جدول )
 لدى رؤساء االستراتيجيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة اإلدارة 

الجامعات الردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات لمجال تحليل البيئة الداخلية 
 مرتبة تنازلًيا.

 الفيرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 ممارسة

 مرتفعة 1 0.67 4.40 يهتم رئيس الجامعة بإظهار مصادر القوة في الجامعة.  18
يشكل لجانا لدراسة مستوى الكفاءات المهنية لجميع  21

 العاملين في الجامعة. 
 مرتفعة 2 0.79 4.28

 مرتفعة 3 0.76 4.21 يحدد القضايا الحرجة التي تواجه الجامعة.  20
 مرتفعة 4 0.80 4.09 توافر نظم إدارية في الجامعة.يدرس مدى  22
 مرتفعة 5 0.97 4.01 يهتم بإظهار مصادر الضعف في الجامعة. 19
يوفر قاعدة بيانات للمعلومات المرتبطة بمدخالت  23

 العملية التعليمية التعلمية.
 مرتفعة 6 0.79 3.97

 مرتفعة 6 0.89 3.97 يتحسس حاجات العاملين ويسعى لتلبيتها. 26
 مرتفعة 8 0.88 3.96 يهتم بتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين.  25
 مرتفعة 9 0.82 3.86 يوصي بدراسة كفاءة مرافق الجامعة.  24

 مرتفعة  0.64 4.08 الدرجة الكلية

لدى رؤســـــــــــاء الجامعات  االســـــــــــتراتيجية( أن درجة ممارســـــــــــة اإلدارة 17يالحظ في الجدول )

لمجال تحليل البيئة الداخلية  كانت  األردنية في محافظة العاصـــــــــــــمة من وجهة نظر عمداء الكليات
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(، وجاءت فقرات هذا المجال 0.64( وانحراف معياري )4.08إذ بلغ المتوســــــط الحســــــابي ) مرتفعة،

وجاء في  (4.40 – 63.8جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوســـــــــــطات الحســـــــــــابية بين )

بــإظهــار مصــــــــــــــــادر القوة في  رئيس الجــامعــة يهتم ( والتي تنص على "18الرتبــة األولى فقرة رقم )

وفي الرتبة الثانية  وبدرجة مرتفعة،( 0.67وانحراف معياري ) (4.40"، بمتوســــــط حســــــابي )الجامعة

ءات المهنية لجميع مســـــــــتوى الكفا ( والتي تنص على " يشـــــــــكل لجانا لدراســـــــــة21الفقرة رقم )جاءت 

وفي  وبدرجة مرتفعة، (0.79) وانحراف المعياري( 4.28)الجامعة"، بمتوســــط حســــابي العاملين في 

ة" الجامعيحدد القضــايا الحرجة التي تواجه (، والتي تنص على " 20ة رقم )جاءت الفقر  الثالثةالرتبة 

بمتوســــــــــط الرابعة الرتبة ، و بدرجة مرتفعةو ( 0.76( وانحراف المعياري )4.21بمتوســــــــــط حســــــــــابي )

يدرس  ( والتي تنص "22للفقرة رقم )درجة مرتفعة ( وب0.80( وانحراف معياري )4.09حســـــــــــــــابي )

 ( والتي تنص على "19الجامعة"، وجاءت الرتبة الخامســـــــــــــــة للفقرة رقم )دارية في إمدى توافر نظم 

( 0.97عياري )( وانحراف م4.01الجامعة" بمتوســـــط حســـــابي )الضـــــعف في  مصـــــادر يهتم بإظهار

بيانات  ة( واللواتي تنص على " يوفر قاعد26(، )23وبدرجة مرتفعة، والرتبة الســادســة للفقرات رقم )

يســــــــــــــعى و  يتحســــــــــــــس حاجات العاملينالتعليمية التعلمية"، " للمعلومات المرتبطة بمدخالت العملية 

( وبدرجة مرتفعة، أما الرتبة 0.89(، )0.79معياريين ) وانحرافين( 3.97" بمتوسط حسابي )لتلبيتها

يهتم بتحديد االحتياجات التدريبية  ( والتي تنص على "28الثامنة وقبل األخيرة فجاءت للفقرة رقم )

( وبدرجة مرتفعة والرتبة األخيرة للفقرة 0.88معياري ) وانحراف( 3.96" بمتوســــط حســــابي )للعاملين

( وانحراف 3.86مرافق الجامعة" بمتوســــــــط حســــــــابي )كفاءة  راســــــــة( والتي تنص " يوصــــــــي بد24)

 وبدرجة مرتفعة. ( 0.82معياري )
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 االستراتيجيةتنفيذ  مجال .3

 ستراتيجيةاالدرجة ممارسة اإلدارة و ات المعيارية والرتب االنحرافتم حساب المتوسطات الحسابية و 

لفقرات هذا  لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات

 ( يوضح ذلك.  18، والجدول )المجال

 ( 18جدول )
 لدى رؤساء االستراتيجيةدرجة ممارسة اإلدارة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و 

رتبة م االستراتيجيةلمجال تنفيذ  الجامعات الردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات
 تنازلًيا.

 الفيرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 درجة
 ممارسة

 مرتفعة 1 0.90 4.13 ر األداء المناسب.يحدد للعاملين معايي 29

27 
السياسات الالزمة لتنفيذ  رئيس الجامعة يضع

 مرتفعة 2 0.84 4.10  .الخطة االستراتيجية

28 
تنفيذ الخطة  األعضاء في أثناء ينسق بين
  .االستراتيجية

 مرتفعة 3 0.82 4.04

 مرتفعة 4 0.95 3.99  .لتنفيذ الخطة االستراتيجية يضع برامج زمنية 30
 مرتفعة  0.79 4.07 الدرجة الكلية

لدى رؤســـــــــــاء الجامعات  االســـــــــــتراتيجية( أن درجة ممارســـــــــــة اإلدارة 18يالحظ في الجدول )

ت كان االســــــــــــــتراتيجيةلمجال تنفيذ  األردنية في محافظة العاصــــــــــــــمة من وجهة نظر عمداء الكليات

(، وجاءت فقرات هذا المجال 0.79( وانحراف معياري )4.07، إذ بلغ المتوســــــط الحســــــابي )مرتفعة

جاء في ( و 4.13 – 3.99الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوســـــــــــطات الحســـــــــــابية بين )جميعها في 

 "، بمتوســـــطر األداء المناســـــبيحدد للعاملين معايي "( والتي تنص على 29فقرة رقم )ال الرتبة األولى

الفقرة رقم وفي الرتبة الثانية جاءت  درجة مرتفعة،( وب0.90( وانحراف معياري )4.13حســـــــــــــــابي )

 "الســـــــــياســـــــــات الالزمة لتنفيذ الخطة االســـــــــتراتيجية رئيس الجامعة يضـــــــــع تي تنص على "( وال27)
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جاءت  الثالثة، وفي الرتبة ( وبدرجة مرتفعة0.84( وانحراف المعياري )4.10بمتوســـــــــــط حســـــــــــابي )

 "تنفيذ الخطة االســـــــــــتراتيجية األعضـــــــــــاء في أثناء ينســـــــــــق بين (، والتي تنص على "28ة رقم )الفقر 

الرابعة واالخيرة والرتبة  بدرجة مرتفعة،و ( 0.82( وانحراف المعياري )4.04بمتوســــــــــــــط حســــــــــــــابي )

( والتي تنص 30للفقرة رقم )وبدرجة مرتفعة ( 0.95( وانحراف معياري )3.99بمتوســــــــط حســــــــابي )

 ". لتنفيذ الخطة االستراتيجية "يضع برامج زمنية

 االستراتيجية والرقابةالتيويم مجال  .4

درجة ممارسة اإلدارة و ات المعيارية والرتب االنحرافالحسابية و تم حساب المتوسطات 

 لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات االستراتيجية

 ( يوضح ذلك.  19، والجدول )المجاللفقرات هذا 

 ( 19جدول )
 لدى رؤساء االستراتيجيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة اإلدارة 

والرقابة  التيويمالجامعات الردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات لمجال 
 مرتبة تنازلًيا. االستراتيجية

المتوسط  الفيرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 درجة تبةالر  المعياري

 ممارسة

36 
يستفيد من نتائج التقويم في بناء الخطط 

 المستقبلية. 
 مرتفعة 1 0.81 4.15

 مرتفعة 2 0.77 4.08 يحدد معايير مقاييس األداء.  35

يراجع رئيس الجامعة أسباب اختيار  31
 الحالية.  االستراتيجية

 مرتفعة 3 0.77 4.04

 مرتفعة o.80 4 3.98 ة.الداخلييعيد تقييم نقاط القوة والضعف  34
 مرتفعة 5 0.81 3.95 يعيد تقييم الفرص والتهديدات الخارجية.  33

32 
يحدد العوامل التي قد تدعو إلى تغيير 

 مرتفعة 6 0.80 3.91 .االستراتيجية

 مرتفعة  0.70 4.02 الدرجة الكلية
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لدى رؤســـــــــــاء الجامعات  االســـــــــــتراتيجية( أن درجة ممارســـــــــــة اإلدارة 19يالحظ في الجدول )

 يجيةاالســــــــتراتوالرقابة  التقويملمجال  األردنية في محافظة العاصــــــــمة من وجهة نظر عمداء الكليات

(، وجاءت فقرات هذا 0.70( وانحراف معياري )4.02، إذ بلغ المتوســـــــــط الحســـــــــابي )كانت مرتفعة

وجاء  (4.15 – 3.91بين )المجال جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوســطات الحســابية 

من نتـــائج التقويم في بنـــاء الخطط  يســــــــــــــتفيـــد "( والتي تنص على 36في الرتبـــة األولى فقرة رقم )

، وفي الرتبة الثانية وبدرجة مرتفعة( 0.81( وانحراف معياري )4.15المستقبلية"، بمتوسط حسابي )

( 4.08داء" بمتوســــــط حســــــابي )( والتي تنص على " يحدد معايير مقاييس األ35الفقرة رقم )جاءت 

(، والتي تنص 31ة رقم )جاءت الفقر  الثالثة، وفي الرتبة ( وبدرجة مرتفعة0.77وانحراف المعياري )

( وانحراف 4.04الحالية" بمتوســط حســابي ) االســتراتيجيةعلى "يراجع رئيس الجامعة أســباب اختيار 

( وانحراف معياري 3.98حســـــــــــــــابي )بمتوســــــــــــــط الرابعة ، والرتبة درجة مرتفعةوب( 0.77المعياري )

يعيد تقييم نقاط القوة والضــــــــــــــعف الداخلية"،  ( والتي تنص "34للفقرة رقم )درجة مرتفعة ( وب0.80)

( والتي تنص على " يعيــــد تقييم الفرص والتهــــديــــدات 33وجــــاءت الرتبــــة قبــــل األخيرة للفقرة رقم )

درجة مرتفعة، والرتبة األخيرة للفقرة ( وب0.81( وانحراف معياري )3.95الخارجية" بمتوسط حسابي )

ابي "، بمتوســـــــــط حســـــــــاالســـــــــتراتيجية( والتي تنص " يحدد العوامل التي قد تدعو إلى تغيير 32رقم )

 درجة مرتفعة. ( وب0.80( وانحراف معياري )3.91)

 مجال تحليل البيئة الخارجية  .5

درجة ممارسة اإلدارة و تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات االستراتيجية

   ( يوضح ذلك.20لفقرات هذا المجال، والجدول )
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 ( 20)جدول 
 لدى رؤساء االستراتيجيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة اإلدارة 

الجامعات الردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات لمجال تحليل البيئة الخارجية 
 مرتبة تنازلًيا.

 الفيرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 درجة
 ممارسة

 مرتفعة 1 0.88 4.08 يحدد تأثير العوامل السياسية على الجامعة. 17

يدرس مدى تأثير التغيرات واالحداث التكنولوجية على  13
 الجامعة. 

 مرتفعة 2 0.87 4.07

16 
يهتم بالتعرف إلى العناصر الفاعلة في المجتمع 

 مرتفعة 3 0.87 4.05 إلشراكها في حل المشكالت التي تواجه الجامعة.

 مرتفعة 4 0.95 4.03 يهتم بالكشف عن الفرص التي يمكن استثمارها.  14

12 
يدرس مدى تأثير العوامل االقتصادية في المجتمع على 

 الجامعة. 
 مرتفعة 5 0.82 4.02

15 
يهتم بالكشف عن التهديدات التي يمكن أن تؤثر في 

 الجامعة. 
 مرتفعة 6 0.80 3.99

يدرس عالقات التأثير والتأثر بالمؤسسات التربوية  11
 األخرى. 

 مرتفعة 7 0.88 3.81

10 
يحلل رئيس الجامعة الخصائص االجتماعية السائدة في 

 المجتمع. 
 مرتفعة 8 0.90 3.80

 مرتفعة  0.58 3.98 الدرجة الكلية

لدى رؤســـــــــــاء الجامعات  االســـــــــــتراتيجيةأن درجة ممارســـــــــــة اإلدارة  (20يالحظ في الجدول )

لمجال تحليل البيئة الخارجية كانت  األردنية في محافظة العاصـــــــــــــمة من وجهة نظر عمداء الكليات

(، وجاءت فقرات هذا المجال 0.58( وانحراف معياري )3.98، إذ بلغ المتوســــــط الحســــــابي )مرتفعة

وجاء في  (4.08 – 3.80جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوســـــــــــطات الحســـــــــــابية بين )

"، الجامعةالعوامل الســــــــــــــياســــــــــــــية على  يحدد تأثير ( والتي تنص على "17الرتبة األولى فقرة رقم )

قرة الف، وفي الرتبة الثانية جاءت درجة مرتفعة( وب0.88( وانحراف معياري )4.08بمتوسط حسابي )
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ة" الجـــامعـــعلى  التغيرات واالحـــداث التكنولوجيـــة مـــدى تـــأثير يـــدرس( والتي تنص على " 13رقم )

عة، وفي الرتبة الثالثة جاءت الفقرة ( وبدرجة مرتف0.87معياري ) ( وانحراف4.07)بمتوسط حسابي 

العناصــــــــــــر الفاعلة في المجتمع إلشــــــــــــراكها في حل  إلىيهتم بالتعرف ( والتي تنص على "16رقم )

( وبدرجة 0.87معياري ) وانحراف( 4.05واجه الجامعة" بمتوســــــــــــط حســــــــــــابي )المشــــــــــــكالت التي ت

الفرص  عنيهتم بالكشــــــــــــــف ى " ( والتي تنص عل14لفقرة رقم )جاءت ا رابعةوفي الرتبة المرتفعة، 

( وبدرجة مرتفعة، والرتبة 0.95( وانحراف معياري )4.03" بمتوســـط حســـابي )التي يمكن اســـتثمارها

العوامل االقتصـــــــــــادية في المجتمع  مدى تأثير يدرس ( والتي تنص على "12الخامســـــــــــة للفقرة رقم )

الرتبة ة مرتفعة. أما ( وبدرج0.82معياري ) وانحراف( 4.02الجامعة" بمتوســــــــــــــط حســــــــــــــابي )على 

( والتي 15للفقرة رقم )بدرجة مرتفعة ( و 0.80( وانحراف معياري )3.99بمتوسط حسابي )لسادسة ا

قبل الجامعة"، وجاءت الرتبة الســابعة و  في تؤثر أن عن التهديدات التي يمكن يهتم بالكشــف تنص "

يدرس عالقات التأثير والتأثر بالمؤســــــــــــــســــــــــــــات التربوية  ( والتي تنص على "11األخيرة للفقرة رقم )

( وبدرجة مرتفعة، والرتبة األخيرة لفقرة 0.88( وانحراف معياري )3.81األخرى" بمتوســـــط حســـــابي )

وســــــط "، بمتالخصــــــائص االجتماعية الســــــائدة في المجتمع ( والتي تنص " يحلل رئيس الجامعة10)

 . جة مرتفعة( وبدر 0.90( وانحراف معياري )3.80حسابي )

بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة   ارتباطيةهل هناك عالقة ذات داللة السؤال الثالث: 

  ؟ االستراتيجيودرجة ممارسة اإلدارة  االستراتيجيلدرجة توافر التوجه 

 يجياالســــــتراتتم حســــــاب معامالت االرتباط بين درجة توافر التوجه عن هذا الســــــؤال  جابةلإل

 باطارتلدى رؤســـاء الجامعات من وجهة نظر عمداء الكليات باســـتخدام معامل  االســـتراتيجيةواإلدارة 

 ( ذلك.21، ويظهر في الجدول )(Pearson Correlation Coefficient) بيرسون
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(12جدول )  
لدى رؤساء الجامعات من  االستراتيجيةواإلدارة  االستراتيجيمعامالت االرتباط بين درجة توافر التوجه 

بيرسون ارتباطوجهة نظر عمداء الكليات باستخدام معامل   

رة واإلدا االســــــــــــــتراتيجيتوافر التوجه ( وجود عالقة إيجابية بين درجة 21يتبين في الجدول )

( 0.75، إذ بلغ معامل االرتباط )لدى رؤساء الجامعات من وجهة نظر عمداء الكليات االستراتيجية

(، وكــذلــك وجود عالقــة إيجــابيــة بين كــافــة مجــاالت درجــة توافر التوجــه 0.00وبمســــــــــــــتوى داللــة )

 . االستراتيجيةومجاالت درجة ممارسة اإلدارة  االستراتيجي

  

  المجال
تصميم 

 االستراتيجية

تحليل 
البيئة 
 الخارجية

تحليل 
البيئة 
 الداخلية

تنفيذ 
 االستراتيجية

التيويم 
والرقابة 
 االستراتيجية

اإلدارة 
 االستراتيجية

 الكلية

 التدريس الجامعي
 0.68 0.55 0.69 0.75 0.34 0.65 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

 البحث العلمي
 0.46 0.48 0.34 0.44 0.37 0.43 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

 الشراكة المجتمعية
 0.82 0.72 0.69 0.77 0.65 0.80 معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللةمستوى 

 الريادة واإلبداع
 0.82 0.70 0.72 0.83 0.80 0.79 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

 األكاديمي االعتماد
 0.71 0.49 0.48 0.54 0.72 0.55 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

 االستراتيجيالتوجه 
 الكلية

 0.75 0.70 0.58 0.70 0.66 0.73 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة
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في استجابات ، (α=0.05)السؤال الرابع: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

أفراد العينة بشأن درجة توافر التوجه االستراتيجي لدى رؤساء الجامعات الردنية في محافظة 

 ؟والرتبة الكاديمية وسنوات الخدمةوالسلطة المشرفة العاصمة تعزى لمتغيرات الجنس 

 جابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي: تمت اإل

 متغير الجنس .1

لدى  توافر التوجه االســـتراتيجيات المعيارية لدرجة االنحرافتم حســـاب المتوســـطات الحســـابية و 

( تبع ا لمتغير الجنس، t-test) اختبار، وتم تطبيق رؤســاء الجامعات األردنية في محافظة العاصــمة

 (. 22كما يظهر ذلك بالجدول )

 (22)جدول 
 ، واختبار لدرجة توافر التوجه االستراتيجيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

(t-testتبًعا لمتغير الجنس ) 

   

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

 األكاديمي االعتماد
 0.31 1.04- 0.62 3.90 85 ذكر
   0.74 4.07 20 أنثى

 البحث العلمي 
 0.82 0.23- 1.47 4.19 85 ذكر
   0.68 4.24 20 أنثى

 الشراكة المجتمعية
 0.42 0.82- 0.64 3.91 85 ذكر
   0.70 4.03 20 أنثى

 الريادة واإلبداع
 0.24 1.20- 0.65 4.04 85 ذكر
   0.61 4.21 20 أنثى

 التدريس الجامعي
 0.93 0.09- 1.14 4.49 85 ذكر
   0.44 4.51 20 أنثى

 لكلية ا االستراتيجيالتوجه 
 0.46 0.76- 0.59 4.11 85 ذكر
   0.62 4.21 20 أنثى
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داللة إحصائية عند  فروق ذات وجودعدم  إلى( 22تشير النتائج التي تظهر في الجدول )

ؤساء ر التوجه االستراتيجي لدى بين متوسطات االستجابة لدرجة توافر  (α=0.05)مستوى الداللة 

المحسوبة لمتغير التوجه االستراتيجي  (tالجامعات األردنية تعزى لمتغير الجنس استنادا الى قيمة )

  ( وكذلك عدم وجود داللة إحصائية في جميع المجاالت0.46( وبدرجة داللة )-0.76إذ بلغت )

 السلطة المشرفة . 2

لدى  توافر التوجه االستراتيجيتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 

( تبع ا لمتغير الجنس، t-test، وتم تطبيق اختبار )رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة

 (. 23كما يظهر ذلك بالجدول )

 ( 23جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر التوجه االستراتيجي، واختبار 

(t-test تبًعا )لسلطة المشرفةلمتغير ا 
السلطة  المجال

 المشرفة 
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 0.06 1.89- 0.67 3.77 28 حكومية التدريس الجامعي الداللة

   0.63 4.02 77 خاصة

 0.00 4.24- 0.76 3.60 28 حكومية البحث العلمي 
   1.46 4.49 77 خاصة

 0.04 2.07- 0.62 3.76 28 حكومية المجتمعيةالشراكة 
   0.65 4.02 77 خاصة

 0.12 1.56- 0.65 3.94 28 حكومية الريادة واإلبداع
   0.63 4.14 77 خاصة

 0.22 1.24 1.57 4.67 28 حكومية األكاديمي االعتماد
   0.63 4.41 77 خاصة

 0.02 2.48- 0.49 3.95 28 حكومية الكلية  االستراتيجيالتوجه 
   0.63 4.21 77 خاصة

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى إلى( 23تشير النتائج التي تظهر في الجدول )

توافر التوجه االستراتيجي لدى رؤساء الجامعات لدرجة متوسطات االستجابة  بين  (α=0.05)الداللة
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( المحسوبة لمتغير t، استناد ا إلى قيمة )المشرفةلطة الس لمتغير تعزى األردنية في محافظة العاصمة

 (، وكذلك وجود داللة إحصائية في0.02( وبدرجة داللة )2.48-إذ بلغت ) االستراتيجيالتوجه 

لصالح  يةنحو الشراكة المجتمع االستراتيجينحو البحث العلمي، التوجه  االستراتيجيمجالي التوجه 

  الجامعات الخاصة. 

 الكاديميةالرتبة . 3

لدى  توافر التوجه االســـتراتيجيلدرجة ات المعيارية االنحرافتم حســـاب المتوســـطات الحســـابية و 

تبع ا لمتغير الرتبة األكاديمية، كما يظهر ذلك  رؤســـــــــــــاء الجامعات األردنية في محافظة العاصـــــــــــــمة

 (. 24بالجدول )
 (24جدول )

بة تبًعا لمتغير الرت االستراتيجيتوافر التوجه المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  
 الكاديمية

المتوسط  العدد الرتبة الكاديمية المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 األكاديمي  االعتماد
 0.63 3.95 21 أستاذ مساعد
 0.84 3.62 33 أستاذ مشارك
 0.40 4.14 51 أستاذ 

 البحث العلمي
 0.66 4.01 21 أستاذ مساعد
 1.17 4.44 33 أستاذ مشارك
 0.66 4.13 51 أستاذ 

 الشراكة المجتمعية
 0.59 3.78 21 أستاذ مساعد
 0.77 3.74 33 أستاذ مشارك
 0.53 4.12 51 أستاذ 

 الريادة واإلبداع
 0.49 4.01 21 أستاذ مساعد
 0.83 3.84 33 أستاذ مشارك
 0.49 4.25 51 أستاذ 

 التدريس الجامعي
 0.80 3.97 21 مساعدأستاذ 

 1.59 4.50 33 أستاذ مشارك
 0.43 4.80 51 أستاذ 

 الكلية االستراتيجيالتوجه 
 0.56 3.94 21 أستاذ مساعد
 0.81 4.09 33 أستاذ مشارك
 0.42 4.23 51 أستاذ 
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 توافر التوجهلدرجة ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 24) الجدول من يتبين

ة، إذ تبع ا لمتغير الرتبة األكاديمي االستراتيجي لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة

( وبالرتبة الثانية رتبة أستاذ 4.23حصل أصحاب الرتبة أستاذ على أعلى متوسط حسابي بلغ )

إذ بلغ ( وأخير ا جاء المتوسط الحسابي لرتبة أستاذ مساعد 4.09مشارك وبلغ المتوسط الحسابي )

 تم ،(α=0.05)فيما أذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ولتحديد(، 3.94)

 الذي اآلتي النحو على النتائج وجاءت ،(one way ANOVA) األحادي التباين تحليل تطبيق

  (.25) الجدول يوضحه
 ( 25جدول ) 

ة ، تبًعا لمتغير الرتباالستراتيجيتحليل التباين الحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة توافر التوجه 
  الكاديمية

مجموعات  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

درجة 
 الداللة

 التدريس الجامعي
 0.00 7.24 3.97 2 5.94 بين المجموعات

   0.41 102 41.90 المجموعاتداخل 
    104 47.84 المجموع

 البحث العلمي
 0.42 0.81 1.58 2 3.16 بين المجموعات
   1.95 102 199.37 داخل المجموعات

    104 202.53 المجموع

 الشراكة المجتمعية
 0.01 4.5 1.93 2 3.85 بين المجموعات
   0.43 102 43.80 داخل المجموعات

    104 47.65 المجموع

 الريادة واإلبداع
 0.01 5.1 1.93 2 3.85 بين المجموعات
   0.42 102 42.33 داخل المجموعات

    104 46.18 المجموع

 االعتماد األكاديمي
 0.01 4.3 4.73 2 9.45 بين المجموعات
   1.1 102 112.16 داخل المجموعات

    104 121.60 المجموع

 لكليةا االستراتيجيالتوجه 
 0.00 6.09 2.68 2 5.35 بين المجموعات
   0.44 102 45.03 داخل المجموعات

    104 50.38 المجموع
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 الداللة مســــــــــتوى عند إحصــــــــــائية داللة ذات فروق وجود إلى( 25) الجدول في النتائج تظهر
(α=0.05)  مةمحافظة العاصــتوافر التوجه االســتراتيجي لدى رؤســاء الجامعات األردنية في لدرجة 

( وبدرجة داللة 6.09( المحســـــــــــــوبة إذ بلغت )F) قيمة إلى اســـــــــــــتناد ا األكاديمية، الرتبة لمتغير تبع ا
 ياالســـــــتراتيجالتوجه مجال  لكافة المجاالت ما عداإحصـــــــائية فروق ووجود ( للدرجة الكلية، 0.00)

بار شـــيفيه األكاديمية تم اســـتخدام اختولمعرفة عائدية الفروق تبع ا لمتغير الرتبة  ،البحث العلمينحو 
 (.26للفروق والذي يوضحه الجدول )

 (26جدول )
 تعزى لمتغير الرتبة الكاديمية االستراتيجياختبار شيفيه للفروق في درجة توافر التوجه  

المتوسط  الرتبة الكاديمية المجال
 الحسابي

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد
3.95 3.62 4.34 

 اإلعتماد الجامعي
 0.37 0.33 - 3.95 أستاذ مساعد
 *0.75 -  3.62 أستاذ مشارك

 -   4.34 أستاذ

 
 الشراكة المجتمعية 

 

المتوسط  الرتبة الكاديمية
 الحسابي

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد
3.78 3.74 4.12 

 0.34 0.04 - 3.78 أستاذ مساعد
 *0.38 -  3.74 أستاذ مشارك

 -   4.12 أستاذ

 الريادة واإلبداع

المتوسط  الرتبة الكاديمية
 الحسابي

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد
4.01 3.84 4.25 

 0.24 0.17 - 4.01 أستاذ مساعد
 *0.41 -  3.84 أستاذ مشارك

 -   4.25 أستاذ

 الجامعيالتدريس 

المتوسط  الرتبة الكاديمية
 الحسابي

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد
3.97 4.50 4.80 

 *0.83 0.53 - 3.97 أستاذ مساعد
 0.30 -  4.50 أستاذ مشارك

 -   4.80 أستاذ

التوجه اإلستراتيجي 
 الكلية 

المتوسط  الرتبة الكاديمية
 الحسابي

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد
3.94 4.09 4.23 

 *0.29 0.15 - 3.94 أستاذ مساعد
 0.14 -  4.09 أستاذ مشارك

 -   4.23 أستاذ
 (α=0.05) درجة عند إحصائًيا الدال الفرق *       
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جاالت الملجميع  " ( أن الفرق كان لصالح فئة الرتبة األكاديمية "أستاذ26) الجدول في يالحظ

  الكلية. األكاديميولدرجة التوجه 

 سنوات الخدمة. 4

جي توافر التوجه االســـــتراتيلدرجة واالنحرافات المعيارية تم حســـــاب المتوســـــطات الحســـــابية  

، كما يظهر الخدمةعدد ســــنوات  لمتغير تبع ا لدى رؤســــاء الجامعات األردنية في محافظة العاصــــمة

 (. 27ذلك بالجدول )

 (27جدول )
 وات الخدمة ، تبًعا لمتغير سناالستراتيجيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر التوجه 

المتوسط  العدد عدد سنوات الخدمة المجال
 الحسابي

االنحراف 
نحو االعتماد  المعياري

 األكاديمي

 0.78 3.86 5 سنوات 5أقل من 
 0.63 3.95 27 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 0.66 3.94 73 سنوات وأكثر 10

 البحث العلمي
 0.14 4.10 5 سنوات 5أقل من 

 1.17 4.79 27 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 
 0.73 3.96 73 سنوات وأكثر 10

 الشراكة المجتمعية
 0.37 4.10 5 سنوات 5أقل من 

 0.59 3.93 27 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 
 0.69 3.92 73 سنوات وأكثر 10

 الريادة واإلبداع
 0.27 4.33 5 سنوات 5أقل من 

 0.55 4.08 27 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 
 0.69 4.06 73 سنوات وأكثر 10

 التدريس الجامعي
 0.47 3.91 5 سنوات 5أقل من 

 0.77 4.25 27 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 
 1.13 4.63 73 سنوات وأكثر 10

التوجه االستراتيجي 
 الكلية

 0.69 4.06 5 سنوات 5أقل من 
 0.74 4.20 27 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 0.55 4.10 73 سنوات وأكثر 10
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ه توافر التوجلدرجة ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 27) الجدول من يالحظ

، دمةلخعدد سنوات ا، تبع ا لمتغير االستراتيجي لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة

( وبالرتبة 4.20لى أعلى متوسط حسابي بلغ )ع سنوات 10سنوات وأقل من  5ذو خبرة إذ حصل 

ذو لوأخير ا جاء المتوسط الحسابي  (4.10وبلغ المتوسط الحسابي )وأكثر سنوات  10ذو خبرة الثانية 

ذا كانت الفروق ذات داللة إفيما  ولتحديد(، 4.06إذ بلغ )بالرتبة األخيرة سنوات وأكثر  10خبرة من 

 ،(one way ANOVA) األحادي التباين تحليل تطبيق تم ،(α=0.05)إحصائية عند درجة الداللة 

  (.28) الجدول يوضحه الذي اآلتي النحو على النتائج وجاءت

  (28جدول )
 ات الخدمة ، تبًعا لمتغير سنو االستراتيجيتحليل التباين الحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة توافر التوجه 

مجموعات  مصدر التباين المجال
 المربعات

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

 درجة الداللة قيمة ف

 االعتماد األكاديمي
 0.96 0.05 0.02 2 0.04 بين المجموعات
   0.44 102 47.80 داخل المجموعات

    104 47.84 المجموع

 البحث العلمي
 0.01 4.27 7.83 2 15.65 بين المجموعات
   1.83 102 186.88 داخل المجموعات

    104 202.53 المجموع

 الشراكة المجتمعية
 0.84 0.17 0.08 2 0.15 بين المجموعات
   0.47 102 47.51 داخل المجموعات

    104 47.65 المجموع

 الريادة واإلبداع
 0.66 0.38 0.17 2 0.34 بين المجموعات

   0.45 102 45.83 المجموعاتداخل 
    104 46.18 المجموع

 التدريس الجامعي
 0.09 2.25 2,56 2 5.11 بين المجموعات
   1.14 102 116.49 داخل المجموعات

    104 121.60 المجموع

 االستراتيجي التوجه
 الكلية

 0.72 0.31 0.12 2 0.24 بين المجموعات
   0.39 102 40.13 داخل المجموعات

    104 40.38 المجموع
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 الداللة درجة عند إحصــــــــــــائية داللة ذات فروق وجودعدم  إلى( 28) الجدول في النتائج تبين

(α=0.05)  توافر التوجه االســتراتيجي لدى رؤســاء الجامعات األردنية في محافظة العاصــمةلدرجة 

( وبدرجة داللة 0.34بلغت )( المحســـــــــــوبة إذ F) قيمة إلى اســـــــــــتناد ا ســـــــــــنوات الخدمة، لمتغير تبع ا

التوجـــه  المجـــاالت مـــا عـــدا مجـــال جميعوجود فروق في  عـــدم ( للـــدرجـــة الكليـــة، وكـــذلـــك0.72)

ولمعرفة عائدية الفروق تبع ا لمتغير ســــــــنوات الخدمة تم اســــــــتخدام  نحو البحث العلمي االســــــــتراتيجي

 (.29اختبار شيفيه للفروق والذي يوضحه الجدول )

 (29جدول )
 تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،توافر التوجه االستراتيجياختبار شيفيه للفروق في درجة 

 (α=0.05) درجة عند إحصائًيا الدال الفرق *       

  سنوات وأقل.  5ذو الخدمة ( أن الفرق كان لصالح 29) الجدول في يالحظ

في  ،(α=0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال الخامس: 

استجابات أفراد العينة بشأن درجة ممارسة رؤساء الجامعات الردنية في محافظة العاصمة لإلدارة 

 والرتبة الكاديمية وسنوات الخدمة؟ والسلطة المشرفة االستراتيجية تعزى لمتغيرات الجنس

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي: 

  

 سنوات الخدمة المجال
المتوسط 
 الحسابي

سنوات  5
 وأقل

سنوات وأقل  5من 
 سنوات 10من 

سنوات  10
 وأكثر

4.79 4.01 3.96 

 البحث العلمي
 

 *0.83 0.78 - 4.79 سنوات 5أقل من 
سنوات وأقل من  5من 

 سنوات  10
4.01  - 0.05 

 -   3.96 سنوات وأكثر 10
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 متغير الجنس .1

درجة ممارسة رؤساء الجامعات ات المعيارية االنحرافالحسابية و تم حساب المتوسطات  

( تبع ا لمتغير الجنس، t-test) اختبار، وتم تطبيق األردنية في محافظة العاصمة لإلدارة االستراتيجية

 (. 30كما يظهر ذلك بالجدول )

 ( 30جدول )
( تبًعا t-test، واختبار )االستراتيجيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة 

 لمتغير الجنس

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

 االستراتيجيةتصميم 
 0.01 2.85- 0.83 3.99 85 ذكر
   0.39 4.48 20 أنثى

 تحليل البيئة الخارجية  
 0.67 0.43- 0.64 4.06 85 ذكر
   0.31 4.12 20 أنثى

 تحليل البيئة الداخلية  
 0.04 2.16- 0.68 4.03 85 ذكر
   0.45 4.28 20 أنثى

   االستراتيجيةتنفيذ 
 0.32 0.99- 0.85 4.03 85 ذكر
   0.51 4.21 20 أنثى

 جيةاالستراتيالتقويم والرقابة 
 0.27 1.11- 0.75 3.98 85 ذكر
   0.46 4.16 20 أنثى

  الكلية االستراتيجيةاإلدارة 
 0.10 1.64- 0.67 4.02 85 ذكر
   0.35 4.25 20 أنثى

عند  إحصائيةفروق ذات داللة  وجودعدم  إلى( 30تشير النتائج التي تظهر في الجدول ) 

 تعزى االستراتيجيةاإلدارة  ممارسة ة لدرجةستجابمتوسطات اال ينب  (α=0.05)الداللة مستوى

وبدرجة  (1.64-)إذ بلغت  االستراتيجيةاإلدارة ( المحسوبة لمتغير tقيمة ) إلى استناد االجنس،  لمتغير

ي تصميم مجالما عدا لمجاالت في جميع ا إحصائيةوجود داللة عدم (، وكذلك 0.10داللة )

 . اإلناثلصالح فئة  وتحليل البيئة الداخلية وكانت االستراتيجية
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 السلطة المشرفة  .2

درجة ممارسة رؤساء الجامعات ات المعيارية االنحرافالمتوسطات الحسابية و تم حساب  

 اختبارطبيق وتم ت ، تبع ا لمتغير السلطة المشرفةاألردنية في محافظة العاصمة لإلدارة االستراتيجية

(t-test)( 31، كما يظهر ذلك بالجدول .) 

 ( 31جدول )
( تبًعا t-test، واختبار )االستراتيجيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة 

 لمتغير السلطة المشرفة

 المجال
السلطة 
 المشرفة 

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

 ةاالستراتيجيتصميم 
 0.01 2.71- 0.94 3.81 28 حكومية 
   0.66 4.22 77 خاصة

تحليل البيئة 
 الخارجية  

 0.09 1.71- 0.50 3.94 28 حكومية 
   0.61 4.13 77 خاصة

   تحليل البيئة الداخلية
 0.06 1.94- 0.74 3.92 28 حكومية 
   0.57 4.16 77 خاصة

   ةاالستراتيجيتنفيذ 
 0.00 3.12- 0.86 3.72 28 حكومية 
   0.71 4.23 77 خاصة

التقويم والرقابة 
 االستراتيجية

 0.02 2.33- 0.69 3.80 28 حكومية 
   0.68 4.12 77 خاصة

 االستراتيجيةاإلدارة 
 الكلية 

 0.01 2.63- 0.67 3.84 28 حكومية 
   0.57 4.18 77 خاصة

 عند مستوى إحصائيةفروق ذات داللة  وجود إلى( 31تشير النتائج التي تظهر في الجدول ) 

درجة ممارسة رؤساء الجامعات األردنية في محافظة ة ستجابمتوسطات اال ينب  (α=0.05)الداللة

( المحسوبة لمتغير tقيمة ) إلى استناد ا، سلطة المشرفةال لمتغير تعزى العاصمة لإلدارة االستراتيجية

كل في  إحصائية(، وكذلك وجود داللة 0.01وبدرجة داللة ) (2.63-إذ بلغت ) االستراتيجيةاإلدارة 
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كانت جميعها و  االستراتيجيةوالتقويم والرقابة  االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجيةمن مجال تصميم 

 لصالح الجامعات الخاصة. 

 الرتبة الكاديمية .3

درجة ممارسة رؤساء الجامعات ات المعيارية االنحرافتم حساب المتوسطات الحسابية و  

 تبع ا لمتغير الرتبة األكاديمية، كما يظهر ذلك لإلدارة االستراتيجيةاألردنية في محافظة العاصمة 

 (. 32بالجدول )

 (32جدول )
ة تبًعا لمتغير الرتب االستراتيجيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة 

 الكاديمية
 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العدد الرتبة الكاديمية المجال

 تصميم اإلستراتيجية
 0.89 3.82 21 أستاذ مساعد
 0.91 3.84 33 أستاذ مشارك
 0.54 4.36 51 أستاذ 

 تحليل البيئة الخارجية
 0.57 3.86 21 أستاذ مساعد
 0.58 4.04 33 أستاذ مشارك
 0.55 4.22 51 أستاذ 

 تحليل البيئة الداخلية
 0.48 3.81 21 أستاذ مساعد

 0.86 3.90 33 مشاركأستاذ 
 0.40 4.33 51 أستاذ 

 تنفيذ اإلستراتيجية
 0.55 3.66 21 أستاذ مساعد
 0.99 3.81 33 أستاذ مشارك
 0.54 4.43 51 أستاذ 

التقويم والرقابة 
 اإلستراتيجية

 0.48 3.66 21 أستاذ مساعد
 0.79 3.81 33 أستاذ مشارك
 0.60 4.30 51 أستاذ 

اإلدارة اإلستراتيجية 
 الكلية 

 0.46 3.79 21 أستاذ مساعد
 0.75 3.85 33 أستاذ مشارك
 0.47 4.33 51 أستاذ 
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ة اإلدار ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة 32) الجدول من يتبين

متوسط حسابي  ىأعلعلى  أستاذ، تبع ا لمتغير الرتبة األكاديمية، إذ حصل أصحاب الرتبة االستراتيجية

( وأخير ا جاء المتوسط 3.85وبلغ المتوسط الحسابي ) مشارك أستاذ( وبالرتبة الثانية رتبة 4.33بلغ )

د عن إحصائيةفيما أذا كانت الفروق ذات داللة  ولتحديد(، 3.79إذ بلغ ) شاركم أستاذالحسابي لرتبة 

 وجاءت ،(one way ANOVA) األحادي التباين تحليل تطبيق تم ،(α=0.05)مستوى الداللة 

  (.33) الجدول يوضحه الذي اآلتي النحو على النتائج

 (33جدول ) 
ة ، تبًعا لمتغير الرتباالستراتيجية اإلدارةتحليل التباين الحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة 

  الكاديمية

 الداللة مســــــــــتوى عند إحصــــــــــائية داللة ذات فروق وجود إلى( 33) الجدول في النتائج تظهر
(α=0.05) قيمة لىإ استناد ا األكاديمية، الرتبة لمتغير تبع ا االستراتيجيةاإلدارة  ممارسة درجةل (F )

مجموعات  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

درجة  قيمة ف
تصميم  الداللة

 االستراتيجية

 0.00 6.6 3.94 2 7.88 بين المجموعات
   0.60 102 61.28 داخل المجموعات

    104 69.16 المجموع
تحليل البيئة 
 الخارجية

 0.01 4.41 `1.42 2 2.83 بين المجموعات
   0.35 102 35.62 داخل المجموعات

    104 38.45 المجموع
تحليل البيئة 
 الداخلية

 0.00 8.44 3.29 2 6.58 بين المجموعات
   0.39 102 39.85 داخل المجموعات

    104 46.43 المجموع

 يةاالستراتيجتنفيذ 
 0.00 14.53 7.39 2 14.78 بين المجموعات
   0.55 102 56.48 داخل المجموعات

    104 71.26 المجموع
التقويم والرقابة 
 االستراتيجية

 0.00 9.8 4.42 2 8.84 بين المجموعات
   0.45 102 46.15 داخل المجموعات

    104 54.99 المجموع
 االستراتيجيةاإلدارة 

 الكلية 

 0.00 10.7 3.74 2 7.48 بين المجموعات
   0.35 102 36.12 داخل المجموعات

    104 43.60 المجموع
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إحصــــــــــائية ( للدرجة الكلية، وكذلك وجود فروق 0.00( وبدرجة داللة )10.7المحســــــــــوبة إذ بلغت )
شــــــــيفيه  تباراخ اســــــــتخدامولمعرفة عائدية الفروق تبع ا لمتغير الرتبة األكاديمية تم  ،لجميع المجاالت

 (.34للفروق والذي يوضحه الجدول )
 (34جدول )
 تعزى لمتغير الرتبة الكاديمية االستراتيجيةاختبار شيفيه للفروق في درجة ممارسة اإلدارة 

 (α=0.05) درجة عند إحصائًيا الدال الفرق *       

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد الحسابيالمتوسط  الرتبة الكاديمية المجال
3.82 3.84 4.36 

تصميم 
 االستراتيجية

 *0.54 0.02 - 3.82 أستاذ مساعد
 0.52 -  3.84 أستاذ مشارك

 -   4.36 أستاذ

تحليل البيئة 
 الخارجية
 

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد المتوسط الحسابي الرتبة الكاديمية
3.86 4.03 4.22 

 *0.36 0.17 - 3.86 أستاذ مساعد
 0.19 -  4.03 أستاذ مشارك

 -   4.22 أستاذ

تحليل البيئة 
 الداخلية
 

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد المتوسط الحسابي الرتبة الكاديمية
3.81 3.90 4.33 

 *0.52 0.09 - 3.81 أستاذ مساعد
 0.43 -  3.90 أستاذ مشارك

 -   4.33 أستاذ
 
تنفيذ 

 االستراتيجية

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد المتوسط الحسابي الرتبة الكاديمية
3.66 3.81 4.43 

 *0.77 0.15 - 3.66 أستاذ مساعد
 0.62 -  3.81 أستاذ مشارك

 -   4.43 أستاذ

التقويم 
والرقابة 
 االستراتيجية

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد المتوسط الحسابي الرتبة الكاديمية
3.66 3.81 4.30 

 *0.74 0.15 - 3.66 أستاذ مساعد
 0.49 -  3.81 أستاذ مشارك

 -   4.30 أستاذ

اإلدارة 
 االستراتيجية
 الكلية 

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد المتوسط الحسابي الرتبة الكاديمية
3.79 3.85 4.32 

 *0.53 0.06 - 3.79 أستاذ مساعد
 0.47 -  3.85 أستاذ مشارك

 -   4.32 أستاذ
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المجاالت  لجميع " أستاذ( أن الفرق كان لصالح فئة الرتبة األكاديمية "34) الجدول في يالحظ

  . االستراتيجيةوالدرجة الكلية لإلدارة 

 سنوات الخدمة .4

درجة ممارســــــة رؤســــــاء الجامعات لواالنحرافات المعيارية تم حســــــاب المتوســــــطات الحســــــابية 

، كما يظهر ذلك الخدمةعدد سنوات  لمتغير تبع ا األردنية في محافظة العاصمة لإلدارة االستراتيجية

 (. 35بالجدول )

 ، تبًعااالستراتيجية( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة 35جدول )
 لمتغير سنوات الخدمة 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخدمة المجال

تصميم 
 االستراتيجية

 0.55 3.40 5 سنوات 5أقل من 
 0.78 4.14 27 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 0.78 4.12 73 سنوات وأكثر 10

تحليل البيئة 
 الخارجية

 0.79 3.80 5 سنوات 5أقل من 
 0.48 4.17 27 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 0.61 4.04 73 سنوات وأكثر 10

تحليل البيئة 
 الداخلية

 0.49 4.58 5 سنوات 5أقل من 
 0.43 4.18 27 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 0.71 4.08 73 سنوات وأكثر 10

تنفيذ 
 االستراتيجية

 0.14 4.35 5 سنوات 5أقل من 
 0.56 3.98 27 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 0.89 4.08 73 سنوات وأكثر 10

 التقويم والرقابة
 االستراتيجية

 0.55 3.90 5 سنوات 5أقل من 
 0.56 3.98 27 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 0.89 4.08 73 سنوات وأكثر 10
اإلدارة 

االستراتيجية 
 الكلية 

 0.50 3.80 5 سنوات 5أقل من 
 0.48 4.08 27 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 0.68 4.09 73 سنوات وأكثر 10
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 ممارسة رؤساءدرجة ل( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 35) الجدول من يالحظ

، إذ دمةلخاعدد سنوات ، تبع ا لمتغير الجامعات األردنية في محافظة العاصمة لإلدارة االستراتيجية

ذو خبرة ( وبالرتبة الثانية 4.09على أعلى متوسط حسابي بلغ ) كثرسنوات وأ 10ذو خبرة حصل 

ذو ل( وأخير ا جاء المتوسط الحسابي 4.08وبلغ المتوسط الحسابي )سنوات  10سنوات وأقل من  5

ذا كانت الفروق إفيما  ولتحديد(، 3.80إذ بلغ )بالرتبة األخيرة  سنوات 5الى أقل من  1خبرة من 

 one way) األحادي التباين تحليل تطبيق تم ،(α=0.05)ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة 

ANOVA)، (.36) الجدول يوضحه الذي اآلتي النحو على النتائج وجاءت  

 (36جدول )
 دمة ، تبًعا لمتغير سنوات الخاالستراتيجيةالتباين الحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة اإلدارة  تحليل

مجموعات  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 درجة الداللة قيمة ف

تصميم 
 االستراتيجية

 0.13 2.08 1.25 2 2.50 بين المجموعات
   0.65 102 66.66 داخل المجموعات

    104 69.16 المجموع

تحليل البيئة 
 الخارجية

 0.33 1.03 0.38 2 0.76 المجموعاتبين 
   0.37 102 37.69 داخل المجموعات

    104 38.45 المجموع

تحليل البيئة 
 الداخلية

 0.15 1.8 0.79 2 1.58 بين المجموعات
   0.44 102 44.85 داخل المجموعات

    104 46.43 المجموع

 يجيةاالستراتتنفيذ 
 0.59 0.51 0.35 2 0.69 بين المجموعات
   0.69 102 70.57 داخل المجموعات

    104 71.26 المجموع

التقويم والرقابة 
 االستراتيجية

 0.71 0.31 0.17 2 0.34 بين المجموعات
   0.54 102 54.65 داخل المجموعات

    104 54.99 المجموع
اإلدارة 

 االستراتيجية
 الكلية 

 0.64 0.43 0.18 2 0.36 بين المجموعات
   0.42 102 43.24 داخل المجموعات

    104 43.60 المجموع
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 الداللة درجة عند إحصــــــــــــائية داللة ذات فروق وجودعدم  إلى( 63) الجدول في النتائج تبين

(α=0.05) يمةق إلى اســـتناد ا ســـنوات الخدمة، لمتغير تبع ا االســـتراتيجيةممارســـة اإلدارة درجة ل (F )

وجود فروق في  عدم ( للدرجة الكلية، وكذلك0.64وبدرجة داللة )( 0.46المحســــــــــــــوبة إذ بلغت )

  .المجاالت جميع
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

ا لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء األسئلة الموضوعة، كما تضمن  تضمن هذا الفصل عرض 

 التوصيات التي تم التوصل إليها في ضوء هذه النتائج وموضحه كاآلتي: 

اء لدى رؤس االستراتيجيما درجة توافر التوجه مناقشة نتائج السؤال األول والذي ينص على "

 الكليات؟ الجامعات الردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء

لدى رؤساء الجامعات  االستراتيجيدرجة توافر التوجه ( أن 9)أوضحت النتائج في الجدول 

كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي  األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات

جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ  داةاألمجاالت (، وجاءت 0.60معياري )ال نحرافاال( و 4.058)

كنتيجة لتبني االدارات ربما ويعزو الباحث ذلك (، 4.25 - 3.92تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

جاء في الرتبة و الخدمات التعليمية التي تقدم،  بمستوىللرقى  االستراتيجيالجامعية لمبادئ التوجه 

معياري  انحراف( و 4.25، بمتوسط حسابي )نحو االعتماد األكاديمي االستراتيجيالتوجه  مجال األولى

ويرى الباحث ذلك يعود إلى التوجه الحالي والمنافسة الشديدة بين الجامعات  وبدرجة مرتفعة،( 1.04)

تخصصات جديدة في الجامعات ومعايير تقويم الجامعات المحلية والعالمية  استحداثباإلضافة إلى 

التوجه  جالموفي الرتبة الثانية جاء األكاديمي محلي ا ودولي ا.  االعتمادتفرض عليه االهتمام بعملية 

 وبدرجة مرتفعة (0.64( وانحراف معياري )4.14نحو الريادة واإلبداع بمتوسط حسابي ) االستراتيجي

دخال  وهذا يدلل على سعي الجامعات إلى مواكبة التغيرات الحديثة التي تطرأ على االدارة التربوية وا 

مثل الريادة  وةالمرجمفاهيم ومفردات تربوية جديدة تعنى بالرقى والتطور التعليمي لتحقيق االهداف 

لتميز والحداثة بداع لالتي تعنى بالفريق ومهاراته واالصرار على النجاح والتقدم، ومفهوم االبتكار واإل

والتجديد سعي ا للمنافسة القوية وتقديم أفضل ما يمكن للعملية التعليمية التي تمثل العمود الفقري للتطور 



92 
 

الذين يتمتعون بالمهارات والقدرات التي تمكنهم من النمو  األكفاءوالنمو بتخريج جيل من االشخاص 

ط حسابي بمتوس نحو البحث العلمي االستراتيجي، وفي الرتبة الثالثة جاء مجال التوجه واالزدهار

البحث العلمي يشكل  ألن هذه النتيجة تعزى و   وبدرجة مرتفعة( 1.34معياري ) انحراف( و 4.05)

ضافة ما هو جديد على  أحد المهام الرئيسة لوجود الجامعات لتطوير الجوانب التعليمية المختلفة وا 

لمجال وبدرجة مرتفعة ( 0.65معياري ) انحراف( و 3.93الرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )الحياة، أما 

من بأن وجودها تؤ الجامعات مرتفعة ربما الن وهي نتيجة  ،نحو الشراكة المجتمعية االستراتيجيالتوجه 

ليس فقط لتحقيق أهدافها االقتصادية والبحثية والثقافية بل أيضا عليها الوفاء بالتزاماتها االجتماعية 

 الجامعات تعمل على إشراك من خالل عقد شراكات مع المجتمع المحلي تعود عليه بالفائدة  فنجد

موقعها، فالمجتمع هو ما يحدد نجاح الجامعة واإلقبال عليها من المجتمع المحلي لتقوية منافستها و 

مع  تكاكااحالطلبة الن الثروة البشرية هي مدخالت العملية التعليمية، والجامعات أكثر المؤسسات 

وسط حسابي بمت نحو التدريس الجامعي االستراتيجيالتوجه  مجالوجاء في الرتبة األخيرة  المجتمع.

تصب في المهمة  ألنها ربما درجة مرتفعة، وتجدها مرتفعة( وب0.65اري )معي انحراف( و 3.92)

الرئيسة في وجود الجامعات لتعليم الطلبة وتخريج اشخاص ذو كفاءة عالية ويتمتعون بمهارات تمكنهم 

ن ألفي المنافسة في سوق العمل وتعمل على التنمية الشاملة للمجتمع وجاءت بالرتبة األخيرة ربما 

 نتيجةوتعكس ال المجاالت تظهر كواجهة ومظهر يعبر عن رقي الخدمات التي تقدمها الجامعاتبقية 

زيادة االهتمام بمجاالت أخرى قد تكون على حساب التدريس على الرغم من أنه الغاية األولى 

 .  للجامعات فالمظاهر والسمعة تلعب دورا  أساسيا  في إنطباعات أفراد الدراسة 

أن درجة توافر تشير إلى ( 10الجدول )نجد النتائج في  االستبانةفقرات  وعند الرجوع إلى

لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء  االستراتيجيالتوجه 

سابي ، إذ بلغ المتوسط الحةكان مرتفعاألكاديمي  االعتمادنحو  االستراتيجيالتوجه الكليات لمجال 
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(، وجاءت الفقرات هذا المجال جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ 1.04معياري )( وانحراف 4.25)

( والتي 28(، وجاء في الرتبة األولى الفقرة رقم )4.45 – 4.15تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

وسط "، بمتيساهم في وضع خطط االعتماد األكاديمية في ضوء معايير ضبط الجودة تنص على "

وهذه نتيجة طبيعية كونها حصلت على  ،وبدرجة مرتفعة( 0.77حراف معياري )( وان4.45حسابي )

معايير  ءخطط لالعتماد األكاديمي في ضو  تضع التيفرئيس الجامعة على رأس اللجان الرتبة األولى 

ة بمتوسط والرتبة األخير  الجودة المطلوبة ليتمكن من الحصول على االعتماد والمنافسة محلي ا وعالمي ا.

ر العاملين في ُيشع   ( والتي تنص على "29للفقرة رقم ) (0.87( وانحراف معياري )4.15حسابي )

، وهذا يدلل على تبني االدارة الجامعية إلى اشراك العاملين "الجامعة بأنهم يشاركون فعليا في إدارتها

تتعلق  أن بعض القرارت التي د يكون بسببقفيها فجاءت بدرجة مرتفعة إال انها بالرتبة األخيرة 

 مما أثر من سلطات أعلى كمجلس األمناء ومجلس الجامعة يتم اتخاذها بعملهم بشكل مباشر قد

 على استجابة أفراد العينة. 

لدى رؤساء الجامعات  االستراتيجي التوجهأن درجة توافر  يبين (11لجدول )أما النتائج في ا

الريادة  نحو االستراتيجيالتوجه األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات لمجال 

(، 0.64( وانحراف معياري )4.14إذ بلغ المتوسط الحسابي ) ،وبالرتبة الثانية مرتفعة تكان واإلبداع

تراوحت المتوسطات الحسابية بين  وجاءت الفقرات هذا المجال جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ

والتي تنص على  (20في الرتبة األولى الفقرة رقم ) تجاءأما فقرات المجال ف(، 4.26 – 3.97)

التي يعرضها العاملون من أجل تطوير العمل"، بمتوسط  االبتكاريةاألفكار  يتبنى رئيس الجامعة"

عزو الباحث ذلك ربما إلى ان اإلبداع وي وبدرجة مرتفعة،( 0.75( وانحراف معياري )4.26حسابي )

يأتي من الفريق وتعدد مهاراته ونقاط قوته فأول خطوات توليد األفكار تتمثل في العصف الذهني 

الفريق في ظل توفر بيئة مناسبة لخلق االبداع والريادة واالبتكار فتجد االدارة الجامعية تتبنى  ألفراد
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بما لحرص وأيضا ر  ق وبأن التميز والتطور يأتي من الداخلكافة االفكار االبتكارية لثقتها بالفري

ظهارها   ،الجامعات على إستغالل الطاقات اإلبداعية  في كل ما من شانه رفع سمعة الجامعة وا 

يدعم أنشطة التعليم داخل الجامعة من ( والتي تنص على " 21فقرة رقم )لاالرتبة األخيرة جاءت في و 

( 0.86( وانحراف معياري )3.97بمتوسط حسابي )خالل القيام بأنشطة لم تكن متاحة من قبل" 

دخال ما هو جديد  وبدرجة مرتفعة فيرى الباحث هذا يعود إلى إقبال االدارة الجامعية على الحداثة وا 

صات األخيرة ربما بسبب أنها تحتاج إلى مخص من أنشطة تعزز العملية التعليمية وحصت على الرتبة

نخفاض األرباح خصوصا في الجامعات السنوية عالية مما ينعكس سلبيا على الميزانية  مالية وا 

  .جديدةلتنفيذ األفكار الر على درجة عالية من التدريب كوادو حاجتها للوقت  إلى باإلضافة،الخاصة

لدى رؤساء الجامعات  االستراتيجيتوافر التوجه  درجة( أن 12) في الجدولالنتائج  وتظهر

البحث  نحو االستراتيجيالتوجه األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات لمجال 

( وانحراف معياري 4.05، إذ بلغ المتوسط الحسابي )كانت مرتفعةجاءت بالرتبة الثالثة و  العلمي

جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية (، وجاءت الفقرات هذا المجال 1.34)

يوعز بتوفير قواعد ( والتي تنص على "9(، وجاء في الرتبة األولى فقرة رقم )4.34 – 3.89بين )

 EBSCOة من محركات بحث متخصصة في األبحاث العلمية مثل متجدد بيانات الكترونية

ويعزا ذلك ربما ، بدرجة مرتفعة( و 0.64عياري )( وانحراف م4.34بمتوسط حسابي ) "Emeraldو

لضرورتها ألعضاء الهيئة التدريسية وكذلك طلبة الدراسات العليا من أجل األبحاث والدراسات والرسائل 

خيرة والرتبة األ. الجامعية األمر الذي ينعكس باإليجاب على كم ونوع األبحاث المنشورة من الجامعة

ت بمتوسط " وجاءالمختلفة في نشر المعرفة االعالم على " يستثمر وسائل( والتي تنص 13للفقرة رقم )

الهتمام الجامعات مرتفعة ، فجاءت بدرجة ( وبدرجة مرتفعة0.97معياري ) وانحراف( 3.89حسابي )
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على نشر المعرفة وتبادلها بأحدث الطرق واالساليب، وربما حصولها على الرتبة االخيرة لحاجتها 

 . رهالمخصصات مالية لنش

درجة توافر التوجه ( أن 13الجدول )وتبين نتائج الرتبة الرابعة وقبل األخيرة والمشار إليها في 

 لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات االستراتيجي

( 3.93ابي )الحس، إذ بلغ المتوسط كانت مرتفعة نحو الشراكة المجتمعية االستراتيجيالتوجه لمجال 

هذا المجال جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت فقرات (، وجاءت 0.65وانحراف معياري )

 .(4.08 –3.75المتوسطات الحسابية بين )

( والتي تنص على " يشارك المجتمع المحلي في 15الفقرة رقم ) وجاء في الرتبة األولى 

وهذا يعود  بدرجة مرتفعة، (0.91وانحراف معياري )( 08.4بمتوسط حسابي ) األنشطة االجتماعية"

إلى أن ما تقدمه الجامعات من خدمات تعليمية والمنهجية تقدم بالدرجة االولى للمجتمع المحلي، 

الطلبة على جامعة معينة يعود الهتمامها في تلبية احتياجاتهم المختلفة فتجد اهتمام الجامعات  فإقبال

كما أن الجامعات تحاول الظهور  ل تقديم انشطة اجتماعية مختلفةنحو الشراكة المجتمعية من خال

 . أمام المجتمع من خالل تنفيذ هذه األنشطة بشكل مستمر 

"يتبنى برامج لتأهيل خريجين مدربين ( والتي تنص 18فقرة رقم )الوجاءت في الرتبة األخيرة 

وبدرجة مرتفعة، وهذا ( 0.87( وانحراف معياري )3.75متوسط حسابي )ب" بما يتناسب وسوق العمل

 إلى تحقيق مخرجات من الموارد البشرية التي تتمتع بالكثير من باإلضافة ةيعزز شراكتهم المجتمعي

ه ألن هذا المجال لالمهارات التي تساعدهم على دخول سوق العمل، وتجدها بالرتبة األخيرة ربما 

ل في إظهار الجامعة بشكل مباشر حيث أولوية بدرجة أقل من باقي المجاالت فهو يساهم بدرجة أق

ان كفاءة الخريج قد تظهر بعد عدة سنوات من التخرج بعكس األنشطة التي تصب مباشرة في سمعة 

  . الجامعة
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( 14) الجدولالمشار إليها في  نحو التدريس الجامعي االستراتيجي التوجهمجال أما فقرات 

وجاءت فقرات  (،0.65( وانحراف معياري )3.92، إذ بلغ المتوسط الحسابي )والتي كانت مرتفعة

(، 4.16 – 3.75، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )درجة المرتفعةهذا المجال جميعها في ال

( والتي تنص على " يوفر بيئة تعليمية ذات بعد إنساني"، بمتوسط 4وجاء في الرتبة األولى فقرة رقم )

وهذا ما تصبو إليه الجامعات من توفير ، بدرجة مرتفعة( و 0.71( وانحراف معياري )4.14حسابي )

ولى بالدرجة اال ن باإلضافة إلى مراعاة ذوي الحاجات والظروف الخاصة بيئة تعليمية تخدم االنسا

( والتي تنص على "يشجع تصميم 3والرتبة األخيرة فقرة رقم )محور العملية التعليمية  فاإلنسان هو

( 0.76وانحراف معياري ) (3.75ى التفكير العلمي" بمتوسط حسابي )برامج لبناء قدرات الطلبة عل

وايجابية لحرص الجامعات على تطوير مهارات الطلبة وقدراتهم  مرتفعة، وهي درجة وبدرجة مرتفعة

بعد التخرج من الجامعة والخروج لتحقيق انفسهم  ذواتهمللتفكير العلمي الذي يساعدهم في بناء 

وتسويق ذواتهم لشق طريق النجاح، وحصولها على الرتبة األخيرة ربما يعود إلى أن تصميم مثل هذه 

 مما أثر على استجابتهم.وخبرات وتدريب وبرامج مدروسة بعناية  البرامج تحتاج إلى وقت ومال

 التدريس هيئة أعضاء غالبية ( أن2014)الوهاب  من عبددراسة كل الدراسة مع  اختلفت هذه

 تواختلف ،جياالستراتي التوجه عنفجاءت بدرجة منخفضة  والوافية الكافية المعرفة لديهم ال تتوفر

ن التوجه االستراتيجي موجود في كال الجامعتين صنعاء وعدن أب  ( 2001) أيضا مع دراسة حسين

( بأن درجة الرضا مرتفعة عن ممارسة 2011واتفقت مع دراسة ستيرك ) ولكن بدرجة منخفضة أيضا

 خاص.التخطيط االستراتيجي بشكل عام والتوجه االستراتيجي بشكل 
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عات لدى رؤساء الجام االستراتيجيةما درجة ممارسة اإلدارة " مناقشة السؤال الثاني والذي ينص على

 "الردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات؟

لدى رؤساء الجامعات األردنية في  االستراتيجيةدرجة ممارسة اإلدارة ( أن 15ظهر الجدول )ي

( 4.05، إذ بلغ المتوسط الحسابي )كانت مرتفعة محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات

األداة جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت  مجاالت(، وجاءت 0.62معياري )وانحراف 

 ،االستراتيجيةتصميم (، وجاء في الرتبة األولى مجال 4.09 – 3.98المتوسطات الحسابية بين )

 التخطيطفهي تمثل أساس ، وبدرجة مرتفعة( 0.78( وانحراف معياري )4.09بمتوسط حسابي )

استدامتها في قادرة على نجاحها و  استراتيجياتلتحقيق يه تسعى كافة المؤسسات إلالتي  االستراتيجي

االخرى  وتسبق كافة الخطواتارجي للمؤسسة، فالتصميم تمثل الخطوة االولى ظل الواقع الداخلي والخ

 األولى.لذلك حصلت على الرتبة 

( وانحراف معياري 4.08تحليل البيئة الداخلية بمتوسط حسابي )في الرتبة الثانية جاء أما  

، وهي من أهم الخطوات لتحليل الواقع وما يتوفر في الجامعات من نقاط قوة ( وبدرجة مرتفعة0.64)

 .يمكن االعتماد عليها وتعزيزها ونقاط ضعف بحاجة إلى تعديل والتركيز عليها لتصويبها

( وانحراف معياري 4.07بمتوسط حسابي ) االستراتيجيةوفي الرتبة الثالثة جاء مجال تنفيذ  

 االستراتيجيةيذ تنف هامن خالل ألنه، ويعزو الباحث حصولها على الرتبة الثالثة وبدرجة مرتفعة( 0.79)

 تراتيجيةاالسيمكن تحقيق االهداف المرجو وعينة الدراسة تلتمس الممارسات التي تدل على تنفيذ 

   .من خالل ما يتم مناقشته داخل مجالس العمداء ومجالس الجامعة إطالع مباشركونهم على 

 وبدرجة مرتفعة( 0.70( وانحراف معياري )4.02الرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )جاءت و  

ات وهي نتيجة وايجابية لضرورة التقويم المستمر لكافة االجراء ،االستراتيجيةلمجال التقويم والرقابة 
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تصويبه  بعد ذلك لتصويب ما يمكن أمسواء في مرحلة التنفيذ  االستراتيجيةالتي تتمثل في االدارة 

 .والتأكد من سير االمور كما هو مخطط لها

( وانحراف 3.05بمتوسط حسابي ) تحليل البيئة الخارجيةمجال  جاء في الرتبة األخيرةأما  

ها من عات على تحليلوبدرجة مرتفعة، فكانت نتيجة ايجابية ومرتفعة لحرص الجام( 0.58معياري )

خالل تحليل الواقع الحالي للجامعة ولكنها خطوة صعبة جدا لما لها من متغيرات ال يمكن السيطرة 

عليها ومعرفتها بشكل ثابت فتحتاج إلى مجهود ودراسة عميق لتحديد الفرص والتهديدات الخارجية 

 قد يكونلها مما يعقد عملية تحليالتي تتغير بسرعة مع المتغيرات السياسية واالقتصادية المتسارعة 

 سبب حصولها على الرتبة األخيرة. 

لدى رؤساء الجامعات األردنية  االستراتيجيةدرجة ممارسة اإلدارة ( أن 16يالحظ في الجدول )و 

ة االولى جاءت بالرتب االستراتيجيةتصميم لمجال  في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات

قرات وعند النظر إلى ف(، 0.78( وانحراف معياري )4.09بلغ المتوسط الحسابي )، إذ كانت مرتفعةو 

 – 4.04جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )فجاءت هذا المجال 

4.24.) 

تعبر عن  الجامعة بدقة ( والتي تنص على " يصوغ رسالة4وجاء في الرتبة األولى فقرة رقم )

( وانحراف معياري 4.24"، بمتوسط حسابي )مستقبال  تكون عليه  أنوما ترغب  الجامعة،فلسفة رئاسة 

الشريحة و وتوجهاتها المستقبلية فالرسالة تعبر عن الدور الحقيقي للجامعة  ،بدرجة مرتفعة( و 0.79)

 . المستهدفة وما الذي يميز الجامعة عن غيرها

تتوافق مع احتياجات  أهدافايضع  ( والتي تنص على "7للفقرة رقم ) أما الرتبة االخيرة جاءت 

، ويعزو الباحث ذلك ( وبدرجة مرتفعة1.04معياري ) وانحراف( 3.90" وبمتوسط حسابي )المجتمع

لحرص الجامعات على الشراكة المجتمعية حتى في صياغة االهداف لتحقيق االحتياجات المجتمعية 
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كونها تتعامل وبشكل اساسي مع االنسان والذي يمثل فرد ا من المجتمع وجاءت بالرتبة األخيرة ربما 

  .هذه األهداف مع األمكانات المادية والمالية للجامعة  تصطدمقد 

( أن درجة ممارسة اإلدارة 17في الجدول )نالحظ  التفصيليةوعند الرجوع إلى فقرات 

 لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات االستراتيجية

( وانحراف معياري 4.08إذ بلغ المتوسط الحسابي ) كانت مرتفعة، لمجال تحليل البيئة الداخلية

(، وجاءت فقرات هذا المجال جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية 0.64)

 رئيس الجامعة يهتم ( والتي تنص على "18وجاء في الرتبة األولى فقرة رقم ) (4.40 – 63.8بين )

وبدرجة ( 0.67وانحراف معياري ) (4.40"، بمتوسط حسابي )الجامعةبإظهار مصادر القوة في 

عتهم مما يعزز وبجام بأنفسهموهذا ما يزيد من ثقة الجامعة في نفسها ويزيد من ثقة العاملين  مرتفعة،

 .ها والبناء عليها كحجر االساس لالنطالق والتقدمقوت

مرافق الجامعة" كفاءة  ( والتي تنص "يوصي بدراسة24للفقرة ) فجاءت الرتبة األخيرةأما  

وبدرجة مرتفعة، ويرى الباحث أن مرافق الجامعة ( 0.82( وانحراف معياري )3.86بمتوسط حسابي )

ايجابية و ة للمستفيدين منها فجاءت في بدرجة مرتفعة الالزمضرورية للمظهر العام ولتقديم الخدمات 

 ئة الجامعيةالمرافق والبيباإلضافة لدورها في إظهار اإلنطباع عن كونها تدخل في كافة معايير الجودة 

 . التي توفرها الجامعة 

لدى رؤساء الجامعات  االستراتيجيةاإلدارة  ممارسة( أن درجة 18في الجدول )وتشير النتائج 

، ت مرتفعةكان االستراتيجيةلمجال تنفيذ  األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات

(، وجاءت فقرات هذا المجال جميعها في 0.79( وانحراف معياري )4.07إذ بلغ المتوسط الحسابي )

وعند الرجوع إلى الفقرات ( 4.13 – 3.99الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

ر يحدد للعاملين معايي "( والتي تنص على 29فقرة رقم )لجاءت ل الرتبة األولىالتفصيلية نجد ان 
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وهذا يدلل  درجة مرتفعة،( وب0.90( وانحراف معياري )4.13"، بمتوسط حسابي )األداء المناسب

بشكل سليم متضمن ا أولى خطوات التنفيذ وهي تحديد مهام ومسؤوليات  لالستراتيجيةعلى تنفيذهم 

فكانت يرة االخالعاملين وتحديد المعايير ومؤشرات االداء لسهولة المتابعة والتقويم، أما في الرتبة 

( والتي تنص 30للفقرة رقم )وبدرجة مرتفعة ( 0.95( وانحراف معياري )3.99متوسط حسابي )ب

 مؤطرهطط تنفذ ضمن خ ألنها" وجاءت بدرجة مرتفعة لتنفيذ الخطة االستراتيجية "يضع برامج زمنية

زمني ا وحصولها على الرتبة االخيرة ربما يعود لحدوث بعض التغيرات التي تطرأ مما يؤخر أو يغير 

 بعض االوقات لتنفيذ الخطة وانشطتها. 

( أن درجة ممارسة 19الجدول ) فينالحظ  االستراتيجيةوعند الرجوع إلى مجال التقويم والرقابة 

لدى رؤساء الجامعات األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء  االستراتيجيةاإلدارة 

( وانحراف 4.02، إذ بلغ المتوسط الحسابي )كانت مرتفعة االستراتيجيةوالرقابة  التقويملمجال  الكليات

الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات (، وجاءت فقرات هذا المجال جميعها في 0.70معياري )

 يستفيد "( والتي تنص على 36وجاء في الرتبة األولى فقرة رقم ) (4.15 – 3.91الحسابية بين )

( 0.81( وانحراف معياري )4.15من نتائج التقويم في بناء الخطط المستقبلية"، بمتوسط حسابي )

ادة في ة سياسة الدروس المستفيي االدارة الجامعوهذا يدلل على أهمية التخطيط وتبن، وبدرجة مرتفعة

لتفادي  ةالسابق تاتقويمالعلى نتائج بناء خططهم المستقبلية  القيام ببناء من خاللالتعلم من نتائجهم 

( والتي تنص " يحدد 32لفقرة رقم )وتعزيز نقاط القوة فيه، أما الرتبة األخيرة فكانت ل نقاط الضعف

( 0.80( وانحراف معياري )3.91"، بمتوسط حسابي )االستراتيجيةالعوامل التي قد تدعو إلى تغيير 

ددة فيتم متع االستراتيجيةويعزو الباحث ذلك إلى ان العوامل التي تدعو لتغير  وبدرجة مرتفعة.

وامل التي تدعو ربما لعدم شمولية العجاءت بالرتبة و  االستراتيجيةتحديدها للسيطرة عليها اثناء تنفيذ 

  . لتغيير االستراتيجية لكافة المجاالت
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لدى رؤساء الجامعات  االستراتيجيةأن درجة ممارسة اإلدارة  (20في الجدول )وتشير النتائج 

لمجال تحليل البيئة الخارجية كانت  األردنية في محافظة العاصمة من وجهة نظر عمداء الكليات

(، وجاءت فقرات 0.58( وانحراف معياري )3.98، إذ بلغ المتوسط الحسابي )وبالرتبة االخيرة مرتفعة

 (4.08 – 3.80هذا المجال جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

"، امعةالجالعوامل السياسية على  يحدد تأثير لى "( والتي تنص ع17وجاء في الرتبة األولى فقرة رقم )

 ألهميةويعزو الباحث ذلك ، درجة مرتفعة( وب0.88( وانحراف معياري )4.08بمتوسط حسابي )

ط التغييرات السياسية المتسارعة التي تحي خاصة في ظلتأثير الجوانب السياسية على الجامعات 

فتعدد الجنسيات والثقافات في الجامعات تجعل من الضرورة االهتمام بالجوانب السياسة بالمملكة 

لفقرة جاءت لرة الرتبة األخيلتحليل التهديدات وربما الفرص التي يمكن ان تستفيد منها الجامعة أما في 

توسط م"، بالخصائص االجتماعية السائدة في المجتمع ( والتي تنص " يحلل رئيس الجامعة10)رقم 

العنصر االساسي  يعزى ألنقد . وهذا ( وبدرجة مرتفعة0.90( وانحراف معياري )3.80حسابي )

الذي يمثل جزء من المجتمع وتحليل الخصائص االجتماعية للفئات  في العملية التعليمية هي االنسان

اءت جاألهمية، وخاصة في ظل تعدد الثقافات والجنسيات و  غايةالمستفيدة من الجامعة أمر في 

بالرتبة االخيرة للتركيز على التهديدات والفرص الخارجية التي تتمثل في المجاالت السياسية 

 واالقتصادية أكثر منها اجتماعية. 

حيث جاء مستوى تطبيق ( 2018دراسة أبو شيخة ومساعدة ) دراسةهذه الدراسة مع اتفقت 

 مرتفعا .في جامعة الزرقاء االهلية مراحل اإلدارة االستراتيجية 
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طات بين متوس ارتباطيةهل هناك عالقة ذات داللة " الذي ينص على السؤال الثالثمناقشة نتائج 

 ؟"راتيجياالستودرجة ممارسة اإلدارة  االستراتيجياستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر التوجه 

رة واإلدا االستراتيجيتوافر التوجه ( وجود عالقة إيجابية بين درجة 21يتبين في الجدول )

( 0.75، إذ بلغ معامل االرتباط )لدى رؤساء الجامعات من وجهة نظر عمداء الكليات االستراتيجية

(، وكذلك وجود عالقة إيجابية بين كافة مجاالت درجة توافر التوجه 0.00وبمستوى داللة )

ة التي بيعية للعالقة القوي، وهذه نتيجة طاالستراتيجيةة ممارسة اإلدارة ومجاالت درج االستراتيجي

فالعالقة بينهما  بقيادة فاعلة، استراتيجيةوالذي يترجم بناء على ادارة  االستراتيجيتربط بين التوجه 

( أن نجاح اإلدارة االستراتيجية يتطلب 2014إيجابية وهذا ما أشار اليه امينة )ينبغي ان تكون 

تحققها  الممارسات التيكما أن  رسم مستقبلها.مجموعة من التوجهات االستراتيجية التي تساهم في 

لمجاالت، في شتى ا استراتيجيةتصب بما تسعى إليه الجامعات من توجهات  االستراتيجيةاالدارة 

 االستراتيجيةدارة واال االستراتيجيمرتفعة في كل من التوجه  درجاتوُتعد نتيجة لما أظهرته النتائج من 

  االستراتيجية. للتوجهاتتمثل انعكاس ا  االستراتيجيةحيث ان االدارة 

عالقة ذات داللة ارتباطية بين اإلدارة هناك  بأن( 2013) جالب دراسةهذه الدراسة مع اتفقت 

  الريادية.االستراتيجية مع متغيرات أخرى مثل اليقظة 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " مناقشة نتائج السؤال الرابع الذي ينص على

في استجابات أفراد العينة بشأن درجة توافر التوجه االستراتيجي لدى رؤساء  ،(α=0.05)الداللة 

 "؟الجامعات الردنية في محافظة العاصمة تعزى لمتغيرات الجنس والرتبة الكاديمية وسنوات الخدمة

فروق ذات داللة إحصائية عند  وجودعدم  إلى( 22تشير النتائج التي تظهر في الجدول ) 

اء لدى رؤس االستراتيجيتوافر التوجه  متوسطات االستجابة لدرجة بين (α=0.05)الداللة مستوى
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 االستراتيجيالتوجه ( المحسوبة لمتغير t، استناد ا إلى قيمة )الجنس لمتغير تعزى األردنيةالجامعات 

المجاالت. وجود داللة إحصائية في جميع  عدم (، وكذلك0.46وبدرجة داللة ) (0.76-إذ بلغت )

فالجانب التخطيطي ال يعتمد على الجنس فتجد أن اهتمامات الذكر واالنثى واحد يما بتعلق بالجوانب 

حة وهذه مؤشر على وجود معايير واض االدارية الرئيسية كالتخطيط فالجانب االنساني ال يؤثر بها

 . وجه اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجيةومتفق عليها في المجالين الت

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى إلى( 23تشير النتائج التي تظهر في الجدول ) 

توافر التوجه االستراتيجي لدى رؤساء الجامعات لدرجة متوسطات االستجابة  بين (α=0.05)الداللة

( المحسوبة لمتغير t، استناد ا إلى قيمة )المشرفةلطة الس لمتغير تعزى األردنية في محافظة العاصمة

 (، وكذلك وجود داللة إحصائية في0.02( وبدرجة داللة )2.48-إذ بلغت ) االستراتيجيالتوجه 

لصالح  يةنحو الشراكة المجتمع االستراتيجينحو البحث العلمي، التوجه  االستراتيجيمجالي التوجه 

الجامعات الخاصة تركز على توجهات  ألننتيجة قد يكون الجامعات الخاصة. ويرى الباحث ذلك 

ات ربحية ، فهي تعد مؤسسأفضلتصب في تطوير موقعها ورقى منافستها وتقديم خدماتها بصورة 

 تنظر إلى االمور من منطلق مادي كمشروع اقتصادي يقيس كافة االمور لتحقيق الربحية. 

أن  والذي أوضح (26) الجدولوتشير النتائج إلى وجود فروق ذو داللة إحصائية كما في  

 الكلية. األكاديميالمجاالت ولدرجة التوجه لجميع  " الفرق كان لصالح فئة الرتبة األكاديمية "أستاذ

ا وعلم ا وتطلع ا  ويعزى ذلك إلى انه كلما زادت الرتبة االكاديمية ازداد عضو هيئة التدريس عمر ا وحرص 

لكل ما هو جديد من ممارسات وسلوكيات تعزز مفاهيم ومبادئ جديدة تؤثر وبشكل فعلي على العملية 

 االستراتيجي هالتعليمية ويستطيع التماس كافة الممارسات التي يكون على معرفة ودراسة بها مثل التوج

 الجامعية.  لإلدارة
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وكذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة إال 

أقل من خمس -1ذو الخدمة لصالح نحو البحث العلمي وكانت  االستراتيجيفي مجال التوجه 

دد هم أعلى منهم في ع عمن في مجال البحث العلمي اختالف خبرتهم، وربما يعود ذلك إلى سنوات

 أثر على استجابتهم.  الخدمة مماسنوات 

( بوجود فروق ذو داللة إحصائية تعزى لسنوات 2006مع دراسة الدهدار ) الدراسةهذه اتفقت 

الخدمة والرتبة االكاديمية في مجال التوجه االستراتيجي واختلفت معها من حيث ان نتائج هذه الدراسة 

 .الذكر آنفةأظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس كما أظهرت نتائج الدراسة 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " الخامس الذي ينص علىمناقشة نتائج السؤال 

في استجابات أفراد العينة بشأن درجة ممارسة رؤساء الجامعات الردنية في  ،(α=0.05)الداللة 

 "محافظة العاصمة لإلدارة االستراتيجية تعزى لمتغيرات الجنس والرتبة الكاديمية وسنوات الخدمة؟

عند  إحصائيةفروق ذات داللة  وجودعدم  إلى( 30في الجدول ) تظهرتشير النتائج التي 

 تعزى االستراتيجيةاإلدارة  ممارسة ة لدرجةستجابمتوسطات اال بين  (α=0.05)الداللة مستوى

وبدرجة  (1.64-)إذ بلغت  االستراتيجيةاإلدارة ( المحسوبة لمتغير tقيمة ) إلى استناد االجنس،  لمتغير

ي تصميم مجالما عدا لمجاالت في جميع ا إحصائيةوجود داللة عدم (، وكذلك 0.10داللة )

اث أكثر ، وربما يعود ذلك إلى ان االناإلناثلصالح فئة  وتحليل البيئة الداخلية وكانت االستراتيجية

ا في تحليل الواقع الداخلي والتصميم والتركيز على الكثير من التفاصيل االخ مع  واتفقتى. ر حرص 

( بوجود فروق ذات داللة أحصائية تعزى لمتغيرات أخرى كالمؤهل العلمي 2013دراسة الدهدار)

 والوظيفة .
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 عند مستوى إحصائيةفروق ذات داللة  وجود إلى( 31تشير النتائج التي تظهر في الجدول )

األردنية في محافظة درجة ممارسة رؤساء الجامعات ة ستجابمتوسطات اال ينب  (α=0.05)الداللة

( المحسوبة لمتغير tقيمة ) إلى استناد ا، سلطة المشرفةال لمتغير تعزى العاصمة لإلدارة االستراتيجية

كل في  إحصائية(، وكذلك وجود داللة 0.01وبدرجة داللة ) (2.63-إذ بلغت ) االستراتيجيةاإلدارة 

كانت جميعها و  االستراتيجيةوالتقويم والرقابة  االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجيةمن مجال تصميم 

الجامعات الخاصة تركز على االدارة  ألن ربمالصالح الجامعات الخاصة. ويرى الباحث ذلك نتيجة 

لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة مما يعود عليها باألرباح ومواصلة شق  االستراتيجية

( بوجود فروق لصالح 2013أيضا مع دراسة الدهدار) الجامعات. واتفقتطريقها في المنافسة بين 

  السلطة المشرفة ونوع الجامعة كما ورد في الدراسة اآلنف ذكرها .

أن  والذي أوضح( 34) الجدولوتشير النتائج إلى وجود فروق ذو داللة إحصائية كما في 

  .االستراتيجيةالمجاالت والدرجة الكلية لإلدارة  لجميع " الفرق كان لصالح فئة الرتبة األكاديمية "أستاذ

  .الستراتيجيةابمفهوم اإلدارة  تزداد الخبرة والدرايةويعزى ذلك ربما إلى انه كلما زادت الرتبة االكاديمية 

 درجة عند إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم  إلى( 36) الجدول في النتائجكما أظهرت 

 قيمة لىإ استناد ا سنوات الخدمة، لمتغير تبع ا االستراتيجيةممارسة اإلدارة درجة ل (α=0.05) الداللة

(F( المحسوبة إذ بلغت )للدرجة الكلية، وكذلك0.64( وبدرجة داللة )0.46 ) وجود فروق في  عدم

ها تعنى بمشاركة كافة العاملين في وضع االستراتيجيةوربما يعود ذلك إلى ان االدارة  .المجاالت جميع

 وتنفيذها مما ال يؤثر على استجابة افراد العينة. 

( حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة عد وجود فروق 2008اتفقت هذه الدراسة مع دراسة وهبة )

ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة اإلدارة االستراتيجية تبعا لمتغير سنوات الخدمة كما أوردت ذلك 

 أيضا نتائج الدراسة انفة الذكر. 
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  والميترحات التوصيات

  جيع ومجاالته وتش االستراتيجيمستوى اهتمام القيادات األكاديمية بالتوجه المحافظة على

االهتمام وبشكل مستمر بالتحديات والمعوقات التي تحد من تطبيقها وتحفيز جميع المستويات 

 اإلدارية للمشاركة فيها لما له من أثر إيجابي على أداء الجامعات.

  بل الجهات المعنيةمن ق ومجاالته المختلفة االستراتيجيالتطبيق الدقيق للتوجه اإلستمرار بمتابعة 

 قالجامعي لتحقيالذي يساهم في تطوير منظومة التعليم  رلها األموتخصيص موارد مالية 

 األهداف المرجوة وضمان استمرارية القدرة على المنافسة.

  ة في مؤسسات التعليم العالي بمشارك االستراتيجيةاالدارة خطط بديلة لتعزيز  وضعضرورة

األهداف  تحقيق يةفاعلأعضاء هيئة التدريس مع القائمين على التنفيذ لوضع الضوابط التي تكفل 

منها، وخاصة فئة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد، باإلضافة إلى إشراك أعضاء هيئة  المرجوة

  .افة الكليات في الجامعةالتدريس بصنع القرارات، واالهتمام بالمشاركة الفعالة من ك

 ورش عمل وندوات ودورات تدريبية ومعاهد متخصصة في التدريب والتنمية واالستشارات  ةإقام

لتوضيح ماهية اإلدارة االستراتيجية وصقل المهارات اإلدارية للقيادات االكاديمية والعمل على 

 .تطويرها لضمان نجاح تطبيقها

 ذات  اتيجيةاستر لمؤسسات التعليم العالي بضرورة تبنى هذه النتائج في وضع خطط  يتوص

 متعددة.  استراتيجيةتوجهات 

 إجراءات دراسات مماثلة على مجتمعات خارج محافظة العاصمة عمان. 

  .دراسة العالقة بين متغيرات الدراسة مع متغيرات أخرى 
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(1ملحق )  

 
 التخصص: إدارة وقيادة تربوية               كلية العلوم التربوية                           

 2019العام الجامعي:            قسم اإلدارة والمناهج                              
  الفصل الدراسي: األول

 تحكيم استبانة                                      

 ............المحترمور/ة السيد/ة ..........حضرة االستاذ/ة الدكت

 وبعد ....... وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم  

في  لدى رؤساء الجامعات الردنية االستراتيجيالتوجه رسالة ماجستير بعنوان:  الباحث يعد
ى تهدف الدراسة إلمن وجهة نظر عمداء الكليات  االستراتيجيةمحافظة العاصمة وعالقته باإلدارة 

حافظة ملدى رؤساء الجامعات األردنية في  االستراتيجي توافر التوجهدرجة  بين العالقة ءاستقصا
 .من وجهة نظر عمداء الكليات االستراتيجيةباإلدارة العاصمة وعالقتها 

من خبرات وقدرات عالية في مجال البحث العلمي، نأمل من سعادتكم التكرم  ولما عرف عنكم
محاور االستبانة ومدى وضوح كل منها وانتمائها  عنوضوح كل عبارة ومالحظاتكم  عنرائكم آبإبداء 

 ا من عبارات ومقترحات.لبعضها كما أمل التفضل بإضافة ما ترونه مناسب  
 بشدة،وافق : )أالنحو اآليت ىعل ،اخلماسيسوف تكون وفق سلم ليكرت  أداة الدراسةفقرات  عنأرجو العلم بأن اإلجابة 

 ال أوافق بشدة(. أوافق،ال  حمايد، أوافق،
 

 الطيطي قإسم املشرف: د خالد احلمادين                                إسم الباحث: فادي عبد الرزا

 

  اإلسم
  الرتبة األكادميية وتارخيها

  التخصص
  جهة العمل)اجلامعة/الكلية(
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 الديموغرافية لعينة الدراسة صالقسم األول: الخصائ
 

 :أمام العبارة المناسبة فيما يأتي√ إشارة الرجاء وضع 

  أنثى(        )          ذكر (     )الجنس:    

 )   ( مساعد     )    ( مشارك     )   ( أستاذ      :ةالرتبة األكاديمي

 سنوات 10أقل من -5)   ( سنوات5أقل من   -ا    (      )  :الخدمةعدد سنوات 

 .سنوات فأكثر 10)     (                                               

 :المناسبة اإلجابة مربع في)×(  إشارة وضع أرجو*  
 :االستراتيجيالتوجه  استبانة :القسم الثاني 

رقم
ال

 

 الفقـــــرة

وضوح 
 الفقرة

الصياغة 
 اللغوية

االنتماء 
المالحظات  لمجالل

 والتعديالت

حة
واض

 غير 
حة

واض
 

سبة
منا

سبة 
 منا

غير
 

مية
منت

مية 
 منت

غير
 

 نحو الريادة االستراتيجيالتوجه مجال:  (1)
ر التي يعرضها العاملون من أجل تطوي االبتكاريةيتبنى األفكار   .1

 العمل.
       

         يخصص ميزانية لتشجيع اإلبداع.  .2
يطور الهيكل التنظيمي بشكل مستمر ليتكيف مع التطورات   .3

 المحيطة.
       

يدعم أنشطة التعليم والتعلم داخل الجامعة وخارجها من خالل   .4
  القيام بأنشطة لم تكن متاحة من قبل.

       

يزود أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالمهارات المناسبة في   .5
 إستخدام أحدث األساليب التكنولوجية في مجال التعليم.

       

        يضع الية لدمج األفكار اإلبداعية في سياق المنظومة التعليمية.   .6
7. 1

0 
ينظر للعاملين على أنهم أحد الموارد الرئيسية التي يجب 

 منها. االستفادةالحفاظ عليها وتفعيل 
       

         يبحث عن مستفيدين جدد بشكل مستمر.  .8
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رقم
ال

 

 الفقـــــرة

وضوح 
 الفقرة

الصياغة 
 اللغوية

االنتماء 
المالحظات  لمجالل

 والتعديالت

حة
واض

 

حة
واض

غير 
 

سبة
منا

سبة 
 منا

غير
 

مية
منت

مية 
 منت

غير
 

 التوجه االستراتيجي نحو الشراكة المجتمعية مجال:  (2)
        .يدرس احتياجات المجتمع المستقبلية ويخطط لتلبيتها 1 .9

10. 1
0 

النشاطات يتواصل مع المجتمع من خالل المشاركة في 
 االجتماعية والثقافية.

       

يخصص موازنة خاصة للعاملين لتنفيذ أنشطة تخص المجتمع  5 .11
  المحلي.

       

يشجع على الربط بين نوعية األبحاث ومشاكل المجتمع  6 .12
 المحلي.

       

يطور برامج تؤهل خريجين مدربين بما يتناسب مع احتياجات  8 .13
 األهداف.المجتمع وطبيعة تغير 

       

        .تشجيع االعمال التطوعية الهادفة لخدمة المجتمع المحلي 9 .14

 التوجه االستراتيجي نحو البحث العلمي (3)
        .ميزةالبحثية المت لإلنجازاتحوافز ومكافآت مادية ومعنوية يوفر   .15
مرافق ومختبرات مجهزة بأحدث الوسائل والمعدات يوفر   .16

 .للبحث العلميوالتقنيات الداعمة 
       

الخدمات  تال، نشره، ربطه بمجا: تنفيذهالتخطيط للبحث العلمي  .17
 .)...، واإلنتاج

       

 ألعضاءبيئة عالية الجودة معينة على البحث العلمي يطور   .18
 .هيئة التدريس والطلبة

       

        .قواعد بيانات ومكتبات إلكترونية متجددةيوفر   .19
حضور ومشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في ورش يشجع   .20

 .والندوات العلمية التخصصية والمؤتمراتالعمل 
       

والبحث العلمي  الطالبيةمراكز متخصصة للخدمات يدعم   .21
للبحوث  االستشاريةكمراكز تحليل المعلومات، والمكاتب 

 .المتخصصة والبينية
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ال

 

 الفقـــــرة

وضوح 
 الفقرة

الصياغة 
 اللغوية

االنتماء 
المالحظات  لمجالل

 والتعديالت

حة
واض

 

حة
واض

غير 
 

سبة
منا

سبة 
 منا

غير
 

مية
منت

مية 
 منت

غير
 

يتبنى سياسة االنفتاح المعرفي مع مراكز البحوث العالمية من   .22
 .خالل الشبكات اإلفتراضية والمنتجات البحثية

       

والتدريبية الخاص بمناهج إعادة صياغة المقررات الدراسية   .23
 .البحث العلمي الحديثة وأساليبه بما يتوائم والتوجهات العالمية

       

تحديد الفجوة البحثية المرتبطة بأدوار الجامعات في ضوء   .24
 احتياجات المجتمع.

       

 التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تساهم في نشر للجامعة يوفر  .25
 .المعرفة

       

        .المختلفة في نشر المعرفة وتداولها االعالم يستثمر وسائل  .26

  التوجه االستراتيجي نحو االعتماد الكاديمي (4)
        ة.في الجامع األكاديميثقافة الجودة واالعتماد  يعمل على نشر  .27
يحدد مستوى األداء األكاديمي ومدى تمشيه مع األهداف العامة   .28

 تقوم بها والخطط التي وضعت ألجلها.للجامعة والمهام التي 
       

يقف على العقبات التي تحول دون تحقيق األهداف المرسومة   .29
والخطط الموضوعة والعمل على توفير أساليب إشباع حاجات 

 الجامعة.

       

يساعد في وضع خطط االعتماد األكاديمية في ضوء معايير   .30
 ضبط الجودة.

       

بالجامعة بأنهم يشاركون فعليا في إدارتها واتخاذ يشعر العاملين   .31
 القرارات المتعلقة بمسار العمل فيها.

       

ي فبين جميع الوحدات واألقسام لتحقيق الجودة الشاملة  ينسق  .32
 الجامعة.

       

لتوكيد الجودة الشاملة واالعتماد  ومقترحات توصيات يقدم  .33
 .ووحداتها الجامعةألقسام 
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  االستراتيجيةممارسة اإلدارة  ةالقسم الثالث: درج

رقم
ال

 

 الفقـــــرة

وضوح 
 الفقرة

الصياغة 
 اللغوية

االنتماء 
 لمجالل

المالحظات 
 والتعديالت

حة
واض

 

حة
واض

غير 
 

سبة
منا

سبة 
 منا

غير
 

مية
منت

مية 
 منت

غير
 

 مجال التوجه االستراتيجي نحو التدريس الجامعي (5)
اعتماد مقررات دراسية معاصرة تتماشى مع احتياجات سوق   .34

 العمل.
       

إنشاء مختبرات وورش عمل لربط الجانب النظري بالجانب   .35
 العملي في ضوء احتياجات سوق العمل وخطط التنمية.

       

        تحديث اليات تقويم الطلبة.  .36
تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس الجدد وفق استراتيجيات   .37

 التدريس المعاصرة.
       

ز التدريس لتبادل وتعزييتبنى برنامج لتبادل أعضاء هيئة   .38
 الخبرات المهنية والعلمية.

       

        .تصميم برامج لبناء قدرات الطلبة على التفكير العلمي  .39

رقم
ال

 

 الفقـــــرة

 وضوح الفقرة
الصياغة 

 اللغوية
االنتماء 

المالحظات  لمجالل
 والتعديالت

حة
واض

 

حة
واض

غير 
 

سبة
منا

سبة 
 منا

غير
 

مية
منت

مية 
 منت

غير
 

 االستراتيجيةتصميم مجال:  (1)
قبل تستشرق افاق المست يضع رؤية تتسم بالوضوح والبساطة  .1

 للجامعة. اخذا في االعتبار الوضع الحالي 
       

         امعة.الج تحرزهيضع رؤية قابلة للقياس لمقدرة التقدم الذي   .2
        .تطمح الى انجاز مميز يتالءم مع التغيرات البيئية يضع رؤية  .3
         الجامعة.يراعي الدقة والوضوح في تحديد رسالة   .4
         .يصوغ رسالة تنسجم مع الغايات واالهداف االستراتيجية  .5
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 الفقـــــرة

 وضوح الفقرة
الصياغة 

 اللغوية
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حة
واض

 

حة
واض

غير 
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سبة 
 منا

غير
 

مية
منت

مية 
 منت

غير
 

 وما ترغب ان الجامعة،يصوغ رسالة تعبر عن فلسفة رئاسة   .6
 مستقبال .تكون عليه 

       

7. 1
0 

         .يضع اهدافا قابله للقياس الكمي والوصفي

التدريس والعاملين في صياغة االهداف  ةأعضاء هيئيشرك   .8
  .والغايات

       

         .يضع اهداف تتوافق مع احتياجات المجتمع  .9
        .يضع اهداف تحفز العاملين على االداء المتميز  .10

  تحليل البيئة الخارجية مجال:  (2)
يدرس الخصائص االجتماعية والنفسية كاالتجاهات والقيم  1 .11

 .والمعتقدات السائدة في المجتمع
       

12. 1
0 

         .االنجاز لدى افراد المجتمعيدرس نماذج السلوك ودوافع 

         خرى.األيدرس عالقات التأثير والتأثر بالمؤسسات التربوية  5 .13

يدرس العوامل االقتصادية في المجتمع ومدى تأثيرها على  6 .14
  الجامعة.

       

يدرس التغيرات واالحداث التكنولوجية ومدى تأثيرها على  8 .15
  الجامعة.

       

         .التوزيع السكاني في المنطقةيدرس  9 .16
         .لديه القدرة على التنبؤ بالتغيرات المستقبلية  .17
         .يهتم بالكشف على الفرص التي يمكن استثمارها  .18
يهتم بالكشف عن التهديدات والمخاطر التي يمكن ان تؤثر   .19

  الجامعة.على 
       

يهتم بالتعرف على العناصر الفاعلة في المجتمع إلشراكها في   .20
 الجامعة.حل المشكالت التي تتعرض لها 

       

        الجامعة.يحلل العوامل السياسية ويحدد اثارها على   .21
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 الفقـــــرة

 وضوح الفقرة
الصياغة 

 اللغوية
االنتماء 

المالحظات  لمجالل
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سبة
منا
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 منا

غير
 

مية
منت

مية 
 منت

غير
 

 مجال: تحليل البيئة الداخلية  (3)
         الجامعة.يهتم بإظهار مصادر القوة والضعف في   .22
         الجامعة.يحدد القضايا الحرجة التي تواجه   .23
مستوى الكفاءات المهنية لجميع العاملين  يشكل لجان لدراسة  .24

  الجامعة.في 
       

        الجامعة.يهتم بدراسة مدى توافر نظم ادارية في   .25
يهتم بتوفر قاعدة بيانات للمعلومات المرتبطة بمدخالت العملية   .26

  .التعليمية التعلمية
       

         .والمرافق والتجهيزات المبانييدرس مدى كفاءة   .27
         .يهتم بتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين  .28
        .حاجات العاملين النفسية واالجتماعية ويسعى لتلبيتهايتحسس   .29

  مجال تنفيذ االستراتيجية  (4)
         .يضع السياسات الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية  .30
         .ينسق بين االعضاء اثناء تنفيذ الخطة االستراتيجية  .31
او يحدد للعاملين معايير االداء المناسب سواء كانت كمية   .32

  .نوعية
       

يضع نظام للمكافأة التحفيز يرتبط بمقدار االنجاز والتقدم في   .33
  .تنفيذ االستراتيجية

       

يحل جميع التداخالت القائمة بين المجاالت واالنشطة الوظيفية   .34
 .المختلفة بما يتناسب ومتطلبات تنفيذ الخطة االستراتيجية
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 (2الملحق )
 أسماء المحكمين

 الجامعة التخصص المحكم  الرقم
 جامعة الشرق األوسط مناهج واساليب تدريس العلوم  زيتونمحمود  عايش د .أ 1

  جامعة الشرق االوسط تخطيط تربوي  بدري ستراكرياض أ. د  2

 األوسط الشرق جامعة إدارة تربوية  أحمد فتحي أبو كريم أ. د  3

 جامعة البلقاء التطبيقية إدارة تربوية  عمر محمد الخرابشةأ. د  4

جامعة العلوم اإلسالمية  مناهج وطرق التدريس أحمد حسن العياصرةأ. د  5
 العالمية

 جامعة الشرق األوسط إدارة تربوية  محمود درادكة د. أمجد 6

 نمحمد عبد الرحمد.  7
 الشقيرات 

 الجامعة األردنية  علم نفس

مناهج وطرق تدريس التربية  د. أحمد عيسى داوود 8
 االجتماعية 

 جامعة الزرقاء الخاصة

 جامعة عمان العربية قياس وتقويم د. معن نصراوين 9

 معهد اإلدارة العامة إدارة تربوية العسافحسين موسى د.  10

 جامعة مؤتة سابقا  لغة عربية مسلم الكساسبة  عبد اهللد.  11

 معهد اإلدارة العامة إدارة أعمال د. هاني الحراحشة 12

 جامعة العلوم التطبيقية  إدارة أعمال د. تسنيم الفالح 13

دراسات مناهج وأساليب تدريس  د. غازي مرسال طاشمان 14
 اجتماعية

 جامعة اإلسراء

 جامعة اإلسراء إدارة أعمال أحمد عبد القادر  دد. محم 15
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(3ملحق )  

 

 أداة الدراسة بصورتها النهائية
  

 االستبانة بصيغتها النهائية

 

 ........................ المحترم.األستاذ الدكتور/الدكتور عميد الكلية......
 تحية طيبة وبعد        

 
لدى رؤساء الجامعات  االستراتيجيالتوجه "الباحث بإجراء دراسة بعنوان  يقوم    

استكماال  "من وجهة نظر عمداء الكليات االستراتيجيةالردنية وعالقته باإلدارة 
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص اإلدارة والقيادة التربوية. 

 مع البيانات المطلوبة ألغراض الدراسة.الباحث االستبانة لج ويستخدم
شاكرين لكم بداية  حسن تعاونكم آملين أن تمنحونا من وقتكم الثمين في ملئ 
فقرات االستبانة وكلنا ثقة بدقة اإلجابة وصدقها وأمانتها وموضوعيتها حول جميع 

المعلومات  ىالعبارات الواردة فيها، ألن أهمية الدراسة ونتائجها تعتمد في المقام األول عل
المقدمة من قبلكم، علما  بأنه سيتم التعامل مع البيانات بسرية تامة وألغراض البحث 

 العلمي فقط.
 واقبلوا فائق االحترام والتيدير

 
 

 عمر الطيطي قفادي عبد الرزا: الباحث
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 القسم األول: البيانات الشخصية

 كم.الشخصية الخاصة ب يمثل البيانات(  في المكان المناسب الذي  √أرجو التكرم بوضع إشارة ) 

  :البيانات الولية

 أنثى(     )   ذكر            (     )           الجنس:  

 )     ( حكومية        )     ( خاصة:    السلطة المشرفة

 )  ( مساعد     )    ( مشارك     )   ( أستاذ        :ةالرتبة األكاديمي

 سنوات فأكثر 10 )  ( سنوات 10سنوات وأقل من  5سنوات ) ( من  5: ) ( أقل من سنوات الخدمة

 

 

 الرقم
 الفيرة

 درجة الممارسة
كبيرة 
غير  قليلة سطةمتو  كبيرة جدا

 متوفرة
 نحو التدريس الجامعي االستراتيجيالتوجه الول: المجال 

أعضاء هيئة التدريس الجدد وفق  يحث على تدريب 1
 التدريس المعاصرة. استراتيجيات

     

الخبرات  لتعزيزيوعز بإنشاء برامج لتبادل أعضاء هيئة  2
 المهنية.

     

برامج لبناء قدرات الطلبة على التفكير  يشجع تصميم 3
 .العلمي

     

      يوفر بيئة تعليمية ذات بعد إنساني.  4
      يشجع على التعلم الذاتي. 5
      تقويم الطلبة. آليات يوعز بتحديث 6
 
 
 
 

 

 استبانة درجة توافر التوجه االستراتيجي لدى رئيس الجامعةاليسم الثاني: 

 ( في المكان المناسب الذي يمثل درجة موافيتكم على الفيرات االتية:√ أرجو التكرم بوضع إشارة ) 

 

 

 الساسية الخاصة.درجة ممارسة  العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس اليسم الول: 

 ( في المكان المناسب الذي يمثل درجة موافيتكم على الفيرات االتية: √أرجو التكرم بوضع إشارة ) 
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 الفيرة الرقم 
 درجة الممارسة

     كبيرة 
غير  قليلة متوسطة كبيرة جدا

 متوفرة
 نحو البحث العلمي االستراتيجي التوجه المجال الثاني:

مجهزة بأحدث يدعو رئيس الجامعة لتوفير بيئة  7
 .الداعمة للبحث العلمي الوسائل

     

      .البحثية المتميزة لإلنجازاتحوافز  يخصص 8

9 
من  ةمتجدد يوعز بتوفير قواعد بيانات الكترونية

محركات بحث متخصصة في األبحاث العلمية مثل 
EBSCO وEmerald 

     

 في على المشاركة التدريسأعضاء هيئة يحث  10
 .العلمية التخصصية المؤتمرات والندوات

     

الفجوة البحثية المرتبطة بأدوار  يساهم في تحديد 11
 .في ضوء احتياجات المجتمع الجامعات

     

      يتبنى برامج للتوعية بتشريعات البحث العلمي. 12

      .المختلفة في نشر المعرفة االعالم وسائل يستثمر 13

 نحو الشراكة المجتمعية االستراتيجيالتوجه  المجال الثالث:

 احتياجات المجتمع لتلبية يخطط رئيس الجامعة 14
 المستقبلية.

     

      .يشارك المجتمع المحلي في األنشطة االجتماعية 15

موازنة خاصــة لتنفيذ أنشــطة تخص المجتمع  يخصــص 16
 المحلي.

     

      .المجتمع المحلي بمشكالتاألبحاث  ربطعلى  يشجع 17
خريجين مــدربين بمــا يتنــاســــــــــــــــب  لتــأهيــلبرامج  يتبنى 18

 .وسوق العمل
     

عمــال التطوعيــة الهــادفــة لخــدمــة المجتمع األ يشــــــــــــــجع 19
 .المحلي
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 الفيرة الرقم 
 درجة الممارسة

     كبيرة 
غير  قليلة متوسطة كبيرة جدا

 متوفرة
 التوجه االستراتيجي نحو الريادة واإلبداعالمجال الرابع: 

عرضها التي ي االبتكاريةاألفكار  يتبنى رئيس الجامعة 20
 العاملون من أجل تطوير العمل.

     

يدعم أنشطة التعليم داخل الجامعة من خالل القيام  21
 بأنشطة لم تكن متاحة من قبل.

     

22 
الجامعة على  يحث أعضاء هيئة التدريس في

استخدام أحدث األساليب التكنولوجية في مجال 
 التعليم.

     

ينظر إلى العاملين على أنهم أحد الموارد الرئيسية  23
 التي يجب الحفاظ عليها وتفعيل االستفادة منها.

     

يدعو الستقطاب أعضاء هيئة تدريس من ذوي الريادة  24
 األكاديمية بشكل مستمر.

     

 التوجه االستراتيجي نحو االعتماد الكاديمي :الخامس المجال
في ثقافة الجودة  يســـــــــــــــاهم رئيس الجامعة في نشــــــــــــــر 25

 الجامعة.
     

يحدد مدى تمشي مستوى األداء األكاديمي مع  26
 األهداف العامة للجامعة.

     

يقف على العقبات التي تحول دون تحقيق األهداف  27
 المرسومة.

     

في وضع خطط االعتماد األكاديمية في ضوء  يساهم 28
 معايير ضبط الجودة.

     

ر العاملين في الجامعة بأنهم يشاركون فعليا في ُيشع   29
 .إدارتها

     

بين جميع الوحدات واألقسام لتحقيق الجودة  ينسق 30
 في الجامعة.الشاملة 

     

      امعة.الجلتوكيد الجودة الشاملة ألقسام  توصيات يقدم 31
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 لدى رئيس الجامعة  االستراتيجيةممارسة اإلدارة اليسم الثالث: درجة 

( مكان في المكان المناسب الذي يمثل درجة موافيتكم على الفيرات  √ أرجو التكرم بوضع إشارة )
 االتية:

 الفيرة الرقم
 مارسةدرجة الم

كبيرة 
غير  قليلة متوسطة كبيرة جدا

 ةمتوفر 
 االستراتيجيةتصميم  :الول المجال
 رؤية تتسم بالوضوح والبساطة رئيس الجامعة يضع 1

  .المستقبل آفاقتستشرق 
     

 زهتحر يضع رؤية قابلة للقياس لمقدرة التقدم الذي  2
  .الجامعة

     

مميز يتالءم مع التغيرات  إنجاز إلىيضع رؤية تطمح  3
 .البيئية

     

تعبر عن فلسفة رئاسة  الجامعة بدقة يصوغ رسالة 4
 مستقبال .تكون عليه  أنوما ترغب  الجامعة،

     

      للقياس. قابلة أهدافايضع  5
التدريس والعاملين في صياغة  ةأعضاء هيئك شر  يُ  6

  األهداف.
     

      .تتوافق مع احتياجات المجتمع أهدافايضع  7
      .المتميز األداءتحفز العاملين على  أهدافايضع  8
      يضع أهدافا منسجمة مع القيم السائدة في المجتمع. 9

  تحليل البيئة الخارجية  الثاني: المجال
الخصائص االجتماعية السائدة في  يحلل رئيس الجامعة 10

  .المجتمع
     

يدرس عالقات التأثير والتأثر بالمؤسسات التربوية  11
  األخرى.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

العوامل االقتصادية في المجتمع على  مدى تأثير يدرس 12
  .الجامعة

     

لى ع التغيرات واالحداث التكنولوجية مدى تأثير يدرس 13
  .الجامعة

     

       .الفرص التي يمكن استثمارها عنيهتم بالكشف  14
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 الفيرة الرقم
 مارسةدرجة الم

كبيرة 
غير  قليلة متوسطة كبيرة جدا

 ةمتوفر 
 في تؤثر أن عن التهديدات التي يمكن يهتم بالكشف 15

  .الجامعة
     

العناصر الفاعلة في المجتمع  إلىيهتم بالتعرف  16
 .الجامعةواجه إلشراكها في حل المشكالت التي ت

     

      .الجامعةالعوامل السياسية على  يحدد تأثير 17
   الثالث: تحليل البيئة الداخلية المجال
       ة.الجامعبإظهار مصادر القوة في  رئيس الجامعة يهتم 18
      الجامعة.الضعف في  مصادر يهتم بإظهار 19
       .الجامعةيحدد القضايا الحرجة التي تواجه  20
مستوى الكفاءات المهنية لجميع  لدراسة ايشكل لجان 21

  .الجامعةالعاملين في 
     

      .الجامعةدارية في إمدى توافر نظم يدرس  22

بيانات للمعلومات المرتبطة بمدخالت العملية  ةقاعد وفري 23
 التعليمية التعلمية.

     

       مرافق الجامعة.كفاءة  يوصي بدراسة 24
       .يهتم بتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين 25
      .ويسعى لتلبيتها يتحسس حاجات العاملين 26

   االستراتيجيةالرابع: تنفيذ  المجال
السياسات الالزمة لتنفيذ الخطة  رئيس الجامعة يضع 27

  .االستراتيجية
     

       .يجيةتنفيذ الخطة االسترات األعضاء في أثناء ينسق بين 28
      ر األداء المناسب.يحدد للعاملين معايي 29
       .لتنفيذ الخطة االستراتيجية يضع برامج زمنية 30

 االستراتيجيةالخامس: التيويم والرقابة  المجال
       .لحاليةا االستراتيجية اختيارأسباب  رئيس الجامعة يراجع 31
      .يةاالستراتيجيحدد العوامل التي قد تدعو إلى تغيير  32
       .يعيد تقييم الفرص والتهديدات الخارجية 33
      .الداخليةيعيد تقييم نقاط القوة والضعف  34
       .يحدد معايير مقاييس األداء 35
       .من نتائج التقويم في بناء الخطط المستقبلية يستفيد 36
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 (4ملحق )
 كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق الوسط إلى وزارة التعليم العالي
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(5ملحق )  
 الحكوميةوزارة التعليم العالي للجامعات من  كتاب تسهيل المهمة
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(6ملحق )  
 خاصةوزارة التعليم العالي للجامعات المن  كتاب تسهيل المهمة
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 (7ملحق )

 البراءة البحثية


