
 

  

 
  

 
 

 

 

 

 دادـإع

 مدرط مصاعد بكصه أصول الرتبية
 كلية الرتبية جامعة بنها  

 إشـراف

 ـط الرتبـــوىـــاذ التخطيـــــأشت 
 لــة السقازيــامعج -ة ــة الرتبيــكلي

 أشتاذ ورئيض قصه أصول الرتبية ومدير مركس املعلومات 
 اــــة بنهــــجامع -ة ــة الرتبيــكلي

 
 حبث مشتل من الرشالة اخلاصة بالباحث
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 دادـإع
 اعد بكصه أصول الرتبيةمدرط مص

 كلية الرتبية جامعة بنها  

 إشـراف

 ـط الرتبـــوىـــاذ التخطيـــــأشت 
 لــة السقازيــجامع -ة ــة الرتبيــكلي

 أشتاذ ورئيض قصه أصول الرتبية ومدير مركس املعلومات 
 اــــة بنهــــجامع -ة ــة الرتبيــكلي

وتناولت الدراسة نشأة التخطيط االستراتيجى، والنظرية التى تقؼ ورائه وكيؼ أنها ترتبط  
بدعـ القدرات التنافسية لممؤسسات. وقدمت الدراسة تحميؿ لمصطمحات التخطيط، واالستراتيجية، 

راتيجى والتػػػػػى تج مػػػػػه والتخطػػػػػيط االسػػػػػتراتيجى وأظهػػػػػرت الخصػػػػػائص المت ػػػػػددة لمتخطػػػػػيط االسػػػػػت
المنهجيػػػػػة الشػػػػػاممة لػػػػػدعـ القػػػػػدرات التنافسػػػػػية لممؤسسػػػػػات. وناقشػػػػػت الدراسػػػػػة أ ػػػػػداؼ التخطػػػػػيط 
االسػػػتراتيجى ومػػػا يقدمػػػه فػػػى سػػػبيؿ دعػػػـ القػػػدرات التنافسػػػية لمجام ػػػات. وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى 

ات مجموعػػػة مػػػف المبػػػررات وال وائػػػد مػػػف اسػػػتخداـ عمميػػػة التخطػػػيط االسػػػتراتيجى فػػػى دعػػػـ القػػػدر 
 التنافسية لمجام ة.
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  : 
ما مف مؤسسة إال وتسػ ى لبنػام مزايػا تنافسػية لهػا، ولمػا كانػت صػناعة المزايػا التنافسػية 
لممؤسسػػػة تػػػتـ مػػػف خػػػعؿ رفػػػض الواقػػػو المتػػػأخر بأووػػػاعه وظروفػػػه الداخميػػػة والخارجيػػػة وقيػػػود  

واقػو جديػد أفوػؿ وأرقػى وأكثػر إشػباعا  ومحدداته وأوجه القصور فيه، ومف ثـ ال مؿ عمػى إيجػاد 
يجاد  ذا الواقو الجديد يحتاج إلى تخطيط    .(1)لممتطمبات المجتم ية، وا 

والحاجػػػػة إلػػػػى التخطػػػػيط تنبثػػػػؽ مػػػػف أف التخطػػػػيط  ػػػػو عمميػػػػة الوصػػػػوؿ إلػػػػى الوسػػػػائؿ 
واإلجػػرامات لتحقيػػؽ اف ػػداؼ المووػػوعة، فهنػػاؾ اف ػػداؼ ال امػػة والتػػى تنػػاظر مرحمػػة السياسػػة 

موجهػػة لقطػػاع مػػا مثػػؿ قطػػاع الت مػػيـ، و ػػى السياسػػة الت ميميػػة، ويسػػمى التخطػػيط لتحقيػػؽ  ػػذ  ال
اف ػػػػداؼ ال امػػػػة تخطػػػػيط السياسػػػػة الت ميميػػػػة، و نػػػػاؾ اف ػػػػداؼ الوسػػػػيطة والتػػػػى تنػػػػاظر مرحمػػػػة 
االستراتيجية، ويسمى التخطيط لتحقيػؽ  ػذ  اف ػداؼ بػالتخطيط االسػتراتيجى، ثػـ تػأتى اف ػداؼ 

و ػػى أكثػػر تًصػػيع  ومحػػددة الػػزمف والكمًػػة والمنًػػذيف، ويسػػمى التخطػػيط لتحقيػػؽ  ػػذ   اإلجرائيػػة،
وفيما يأتى الوقوؼ عمى فمسًة التخطيط االستراتيجى وكيؼ أنػه  .(2)اف داؼ بالتخطيط اإلجرائى

 المنهجية افكثر مناسبة لدعـ القدرات التنافسية لمجام ة. 

ظػا رة أثػرت فػى توجيػه السػموؾ اإلنسػانى عمػى مػر ال صػور الطويمػة الماوػية،  التنافس
وال ػػالـ ا ف يػػدخؿ فػػى من طػػؼ تػػاريخى جديػػد الحػػت بػػوادر  فػػى اففػػؽ  مجتمػػو دينػػامى سػػريو 
التغيػػر، مغػػاير بشػػدة لمحاوػػر فػػى أشػػكاله وتنظيماتػػه، وأنمػػاط أعمالػػه، وأدوات أفػػراد  ومؤسسػػاته، 

عناصػػر المنظومػػة المجتم يػػة، فأحػػد سػػمات  ػػذا المجتمػػو  ػػو السػػباؽ وال عقػػة التػػى تػػربط بػػيف 
الحوارى الذى يتمثؿ فى التًوؽ الذى تحكمه القوة وعناصر ا، و ى ت تمد اليػوـ عمػى مػا تنتجػه 
الشػػ وم مػػػف ثقافػػة وعمػػػـو وتكنولوجيػػا ومػػػا يػػػرتبط بهػػا ويقػػػوـ عميهػػا مػػػف نمػػو اقتصػػػادى عمػػػعؽ 

تصػػػار الشػػػ وم أصػػػبت قوػػػية اقتصػػػادية بػػػدايتها فػػػى وارتقػػػام اجتمػػػاعى عصػػػرى، لػػػذلؾ فػػػ ف ان
  .(3)المدرسة والم مؿ ثـ مرافؽ اإلنتاج والخدمات 

وبنػػام  عميػػه البػػد مػػف الوقػػوؼ عمػػى منهجيػػة التخطػػيط االسػػتراتيجى لمجام ػػة لبنػػام مزايػػا 
قميميػػا  وعالميػػا . ومػػف ثػػـ يمكػػف بمػػورة  تنافسػػية لمجام ػػة تنػػافس بهػػا  ير ػػا مػػف الجام ػػات محميػػا  وا 

 قوية الدراسة فى السؤاؿ الرئيس ا تى:
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 ما منيجية التخطيط االستراتيجى لمجامعة؟
 : ويتفرع عن ىذا السؤال األسئمة الفرعية اآلتية

 ما افسس الًمسًية والًكرية لنشأة التخطيط االستراتيجى؟ -1

 ما النظرية ال ممية القائـ عميها منهجية التخطيط االستراتيجى ؟ -2

 التخطيط االستراتيجى لمجام ة؟ما مبررات استخداـ  -3

 ما دور التخطيط االستراتيجى فى دعـ القدرات التنافسية لمجام ات؟ -4

 تيدف الدراسة الحالية إلى:
إبػػػراز افسػػػس الًمسػػػًية والًكريػػػة لنشػػػأة التخطػػػيط االسػػػتراتيجى وععقتهػػػا بػػػالمتغيرات  -1

 المجتم ية الديناميكية مثؿ التنافسية.

 قشة النظرية ال ممية لمتخطيط االستراتيجى فى ووم قوية التنافسية.منا -2

 تحميؿ خصائص ومبررات استخداـ منهجية التخطيط االستراتيجى لمجام ة. -3

 توويت اف داؼ ورام تطبيؽ منهجية التخطيط االستراتيجى لمجام ة. -4

 تستمد الدراسة أىميتيا من:
لمت ػػػرؼ عػػػف قػػػرم عمػػػى منهجيػػػة )فمسػػػًة( التخطػػػيط االسػػػتراتيجى  اف ميػػػة النظريػػػة -1

 لمجام ات.

أف تحقيػػػؽ الميػػػزة التنافسػػػية ي تمػػػد عمػػػى نتػػػائ  فحػػػص وتحميػػػؿ كػػػؿ مػػػف نقػػػاط القػػػوة  -2
والوػػػػ ؼ الداخميػػػػة إوػػػػافة إلػػػػى الًػػػػرص والتحػػػػديات المحيطػػػػة والسػػػػائدة فػػػػى بيئػػػػة 

تيجيا  تسػػػ ى إلػػػى تحقيقػػػه المؤسسػػػة مقارنػػػة بمنافسػػػيها. فػػػالميزة التنافسػػػية  ػػػدفا  اسػػػترا
المؤسسػػػة مػػػف خػػػعؿ افدام المتميػػػز لممػػػوارد الداخميػػػة والكًػػػامات االسػػػتراتيجية ذات 

 .(4)الم رفة الكامنة ومف مختمؼ أنظمة وأنشطة وعمميات المؤسسة 

 مية التطبيقية لمنهجية التخطيط االستراتيجى التى تركز عمى الدراسػة المسػتمرة اف  -3
ارجية لمجام ة لموقوؼ عمى فجوة افدام بيف الواقو والمأموؿ فػى لمبيئة الداخمية والخ

  .(5) أدام الجام ة
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: 
لوصػؼ الظػا رة أو المووػوع محػؿ الدارسػة ت تمد الدراسة عمى المنه  الوصػًى. وذلػؾ 

دقيقػػػػػا  اعتمػػػػػادا  عمػػػػػى جمػػػػػو الحقػػػػػائؽ والبيانػػػػػات وتصػػػػػنيًها وم الجتهػػػػػا وتحميمهػػػػػا تحمػػػػػيع  كافيػػػػػا  و 
السػػتخعص داللتهػػا والوصػػوؿ إلػػى نتػػائ  تسػػاعد عمػػى فهػػـ الظػػا رة المطروحػػة لمدراسػػة وكػػذلؾ 

  .(6) تحديد ال عقات والمقارنات بيف تمؾ الظا رة وظوا ر أخرى

 تتحدد مصطمحات الدراسة فى:

 :  التخطيط االشرتاتيجى

مػد لممؤسسػة ومتاب تهػا فػى وػوم المػوارد المتوقػو لأل ػداؼ طويمػة اف تحقيػؽو و عممية   
جرائيػػا  ي نػػى .(7) أف تتػػاح لهػػا ووػػو الرؤيػػة المسػػتقبمية فػػى وػػوم الظػػروؼ الداخميػػة والخارجيػػة  :وا 
فػػػػى وػػػػوم الرؤيػػػػة المووػػػػوعة، ومػػػػف ثػػػػـ تحديػػػػد  االسػػػػتراتيجيةوصػػػػيا ة اف ػػػػػػداؼ  ،لممؤسسػػػػة

داؼ المخططة بتدرج وتوازف بحسم ا ولويات االستراتيجيات، والوسائؿ العزمة لتحقيؽ تمؾ اف 
  .(8) المحددة واإلمكانيات المتاحة إلحداث التطوير والجودة المنشودة

 وتسير الدراسة فكريًا وفق المحاور اآلتية: 

  :افسس الًمسًية والًكرية لنشأة التخطيط االستراتيجىالمحور األول. 
 النظرية ال ممية القائـ عميها منهجية التخطيط االستراتيجىانى: المحور الث. 
  :التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجى ومبػػػػررات اسػػػػتخدامه فػػػػى دعػػػػـ القػػػػدرات التنافسػػػػية المحووووور الثالووووث

 .لمجام ة
  :اف داؼ المستًادة مف تطبيؽ منهجية التخطيط االستراتيجى لمجام ةالمحور الرابع. 

 محاور: وفيما يأتى تناول مناسب ليذه ال

 احملور األول: األشض الفلصفية والفكرية لنشأة التخطيط االشرتاتيجى
إف فكػػرة التخطػػيط قديمػػة قػػدـ وجػػود اإلنسػػاف عمػػى سػػطت افرض، طالمػػا لهػػذا اإلنسػػاف  

أ ػػداؼ مسػػبقة ومػػنه  محػػدد افب ػػاد وافسػػاليم لوػػماف نجػػاح تمػػؾ اف ػػداؼ، ويمػػارس اإلنسػػاف 
فيخطط لمأكمه ومشربه ودراسته وعممه، وذلؾ ب د تأمؿ فيما التخطيط فى مختمؼ جوانم حياته، 
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يحػدث حولػه وفيمػػا يريػد أف يصػػؿ إليػه. وجػػامت وػرورة تقنػػيف الم رفػة والخبػػرة البشػرية بتحويمهػػا 
إلى عموـ ومراكمة البحث فيها حتى يتحصؿ اإلنساف عمى الحكمة، فع ُيتػرؾ لخبراتػه الشخصػية 

وبذلؾ ف نه عمى الر ـ مف أف فكرة التخطيط قديمة قدـ  .(9)أو لمتجربة مف خعؿ الصوام والخطأ
الحوارة البشرية ، ف ف مًهػـو التخطػيط بػالم نى ال ممػى حػديث النشػاة إذ يرجػو إلػى أوائػؿ الربػو 

 1928الثانى مػف القػرف ال شػريف عنػدما خػرج االتحػاد السػوفيتى بػأوؿ خطػة خمسػية لمتنميػة مػف 
ثانية إنتشرت فكرة التخطيط وأخذ كثير مف الدوؿ بأسػموم ، وب د الحرم ال المية ال1933وحتى 

  .(11) التخطيط مف أجؿ إحداث التقدـ االقتصادى واالجتماعى المنشود
ونشػػأ عمػػـ التخطػػيط تحػػت مظمػػة نظريػػة كبػػرى يحكمهػػا افسػػموم ال قعنػػى فػػى التًكيػػر،  

عتقد المخططوف أنهـ يخططوف فى  واستخداـ عناصر وتكنيكات افسموم ال ممى فى التًكير، وا 
، فكػػاف يػػتـ التخطػػيط (11)عػػالـ مػػنظـ، عػػالـ اسػػتاتيكى، وينظػػروف إلػػى المؤسسػػة كمنظومػػة مغمقػػة

وفػػػى الًتػػػرة مػػػف  .(12) لممؤسسػػػات دوف افخػػػذ فػػػى االعتبػػػار افب ػػػاد المجتم يػػػة خػػػارج المؤسسػػػة
ما يػرتبط  ثعثينيات إلى ستينيات القرف ال شريف كاف اال تماـ ينصم عمى الجانم الكمى، سوام

بزيػػادة اإلنتػػاج وتقميػػؿ الكمًػػة، أو مػػا يػػرتبط بافعػػداد واإلحصػػامات لمػػا يػػدور فػػى البيئػػة الداخميػػة 
لممؤسسػة دوف اكتػراث لظػروؼ وعوامػؿ البيئػة الخارجيػة، بػؿ ُأعػدت البيئػة الخارجيػة بأنهػا سػػاكنة 

   .(13)و ير ديناميكية، عمى الر ـ مف مخالًة ذلؾ لمحقيقة ولمواقو
كػػاف الػػنمط التخطيطػػى السػػائد حتػػى سػػب ينيات القػػرف ال شػػريف  ػػو تخطػػيط يركػػز وبػػذلؾ  

أكثر عمى الكـ واإلسقاطات، ويقوـ عمى التنبؤ بما سيحدث فى المستقبؿ، في د المؤسسة لمت امؿ 
والتكيػػؼ مػػو  ػػذا المسػػتقبؿ، و ػػو تخطػػيط يػػرى أف ال ػػالـ يسػػير بحركػػة اسػػتاتيكية، فػػا تـ بالبيئػػة 

سسة، تخطيط قصير المدى، وكاف تخطيط يت امؿ مو المؤسسة كجزر من زلػة الداخمية فقط لممؤ 
ال يقػػدـ رؤيػػة كميػػة تػػرى المؤسسػػة مػػف فػػوؽ توجػػه جميػػو أجػػزام المؤسسػػة بشػػكؿ منسػػجـ وموحػػد 

 لتحقيؽ أ داؼ كمية ب يدة المدى. 
ولكف بدأت المؤسسات ت يش فى عصر يتميز باوطرام بيئى يتصؼ بالتغيير الجذرى  

لسػػريو، ممػػا يؤكػػد التًاعػػؿ بػػيف المؤسسػػة والبيئػػة الخارجيػػة بخػػعؼ مػػا كػػاف سػػائدا  فػػى والمكثػػؼ وا
الماوى، ولـ ي د يكًى باالعتماد عمى مد الماوى إلى المستقبؿ، فوجه النقد لمتخطيط التقميػدى 
السػػائد، وظهػػرت الحاجػػة إلػػى تخطػػيط تقػػوـ نظريتػػه ومبادئػػه عمػػى الت مػػؽ داخػػؿ المؤسسػػة ككػػؿ 

قػػات التًاعػػؿ والتػػأثير والتػػأثر بػػيف المؤسسػػة وبيئتهػػا الخارجيػػة، والتحػػوؿ مػػف والوقػػوؼ عمػػى عع
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التخطػػيط كػػرد ف ػػؿ يهػػدؼ إلػػى تكييػػؼ المؤسسػػة مػػو المسػػتقبؿ ومػػا يحػػدث بػػه مػػف تغييػػرات، إلػػى 
تخطػػيط يأخػػذ بالمبػػادرة والسػػبؽ، فبػػدال  مػػف التخطػػيط لمػػا يتوقػػو أف يكػػوف، يصػػبت التخطػػيط لمػػا 

طػػػيط لمثبػػػات إلػػػى التخطػػػيط لمتغييػػػر، فكػػػاف  ػػػذا الشػػػكؿ الجديػػػد مػػػف ينبغػػػى أف يكػػػوف، ومػػػف التخ
  .(14)التخطيط، والذى أطمؽ عميه التخطيط االستراتيجى

وأصػػػػػؿ نشػػػػػأة التخطػػػػػيط اإلسػػػػػتراتيجى كػػػػػاف فػػػػػى المجػػػػػاؿ ال سػػػػػكرى. حيػػػػػث أتػػػػػت كممػػػػػة  
يػػة اسػػتراتيجية مػػف الكممػػة اليونانيػػة اسػػتراتيجيو، و ػػو المسػػئوؿ عػػف ووػػو وتنًيػػذ خطػػط كميػػة عال

المستوى لتحقيؽ أ داؼ طويمة المدى فى الًوز بالحرم، و ذا الشخص ال يشػارؾ بشػكؿ مباشػر 
فى ال مميات اليومية قصيرة المدى فى إدارة الجيش لمًوز فى موق ة محددة، فهذ  مسئولية القادة 
افقػػػؿ فػػػى الرتبػػػة المسػػػئوليف عػػػف التكتيكػػػات، و ػػػى مصػػػطمت عسػػػكرى  خػػػر ي نػػػى فػػػف المنػػػاورة 

دارة القتػػػاؿ. وبػػدأ التوسػػػو فػػػى اسػػػتخداـ مصػػطمت التخطػػػيط االسػػػتراتيجى فػػػى والتهي ئػػة والترتيػػػم وا 
مجاؿ افعماؿ ب د الحرم ال المية الثانية، أثنام عقد الستينيات مف القرف ال شريف، حيث أصبت 
أداة إداريػػة م ياريػػة فػػى كػػؿ الشػػركات الكبيػػرة وال ديػػد مػػف الشػػركات الصػػغيرة، وأصػػبت التخطػػيط 

راتيجى مووػػوع لم ديػػد مػػف النظريػػات وأصػػبت مت ػػدد افنمػػاط وافشػػكاؿ. ودخػػؿ مصػػطمت اإلسػػت
التخطيط االستراتيجى قطاعات افعماؿ ال امة فى منتصؼ عقد الثمانينيات مػف القػرف ال شػريف 
مػػو سػػيادة فمسػػًة السػػوؽ الحػػر لمًكػػر اإلدارى. ودخػػؿ مصػػطمت التخطػػيط االسػػتراتيجى فػػى قطػػاع 

الواليات المتحدة فى أواخر عقد السب ينيات مف القرف ال شريف عمى مسػتوى الت ميـ بشكؿ مبكر ب
الجام ات والكميات. وظهر فػى أواخػر عقػد الثمانينيػات مػف القػرف ال شػريف فػى نظػـ ت مػيـ الػدوؿ 
افخرى كجزم مف اإلصعحات اإلدارية المتمركزة حػوؿ المدرسػة والعمركزيػة، وتػأخر ظهػور  إلػى 

  .(15)القرف ال شريف فى نظـ الت ميـ المركزية عقد التس ينيات مف 
ومػػػػو افلًيػػػػة الجديػػػػدة تزايػػػػدت الحاجػػػػة إلػػػػى التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجى، فف البيئػػػػة الحاليػػػػة  

لممؤسسػػات تتسػػـ بديناميكيػػة ال وامػػؿ السياسػػية واإلقتصػػادية واإلجتماعيػػة والقانونيػػة والديموجرافيػػة 
  .(16)عمى المؤسسة  والثقافية والتكنولوجية والتنافسية المؤثرة

وا ف، واستجابة لممنافسة ال المية المتزايدة فى مجػاؿ الم رفػة والتػى ت ػد ال امػؿ الػرئيس  
لمنمػو االقتصػادى، والمحػدد لسياسػات وأجنػدات الت مػػيـ ال ػالى عمػى مسػتوى ال ػالـ، تطمػم افمػػر 

وتطػػػوير خطػػػط  مػػػف كػػػؿ دولػػػة البحػػػث فػػػى طبي ػػػة المنافسػػػة ال الميػػػة فػػػى قطػػػاع الت مػػػيـ ال ػػػالى
اسػػتراتيجية تقػػوـ عمػػى تركيبػػة المنافسػػة والتحػػالؼ لووػػو جػػدوؿ أعمػػاؿ لمسػػتقبؿ الت مػػيـ ال ػػػالى 
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والنهػػوض بػػأدام قطػػاع الم رفػػة والت مػػيـ واالبتكػػار مػػف أجػػؿ ت زيػػز االنتاجيػػة والنمػػو االقتصػػادى 
(17)لموصوؿ إلى اقتصاد م رفة وطنى رائد عمى مستوى ال الـ

. 

 ظرية العلنية الكائه عليها منهجية التخطيط االشرتاتيجىاحملور الثانى: الن
مػػف الجػػدير بالػػذكر، أف التخطػػيط االسػػتراتيجى  ػػو بمثابػػة تطػػور فكػػرى لمتخطػػيط، فهػػو  

نمػػػا ي ػػػد  لػػػيس مًهومػػػا  تخطيطػػػا  جديػػػدا  مغػػػايرا  لمػػػا سػػػبقه مػػػف أنشػػػطة تخطيطيػػػة بشػػػكؿ جػػػذرى، وا 
عمػػػى مقومػػػات التخطػػػيط وخطواتػػػه افساسػػػية التخطػػيط االسػػػتراتيجى جػػػيع  جديػػػدا  لمتخطػػػيط يقػػوـ 

  .(18)محدثا  فيها نوعا  مف الت ديعت تتًؽ والمرحمة الحالية 
ذا كػػػاف التخطػػػيط التقميػػػدى ي نػػػى محاولػػػة التنبػػػؤ باإلتجا ػػػات المسػػػتقبمية المػػػؤثرة عمػػػى   وا 

جى المؤسسة وتحديد ما الذى يمكف عممػه قبػؿ أف يحػدث ذلػؾ المسػتقبؿ، فػ ف التخطػيط االسػتراتي
عبارة عف التبصػر بالشػكؿ المثػالى لممؤسسػة فػى المسػتقبؿ، وال مػؿ عمػى تحقيػؽ  ػذا الشػكؿ مػف 
خػػػػعؿ إجػػػػرام الت ػػػػديعت المطموبػػػػة فػػػػى الوقػػػػت المعئػػػػـ فػػػػى وػػػػوم واقػػػػو البيئػػػػة الداخميػػػػة والبيئػػػػة 

  .(19)الخارجية لممؤسسة وما سيطرأ عميهما مف تغيير فى المستقبؿ
مصػػػػػطمت مركػػػػػم مػػػػػف مصػػػػػطمحيف أساسػػػػػييف  مػػػػػا:  ومصػػػػطمت التخطػػػػػيط االسػػػػػتراتيجى 

التخطػػيط واالسػػتراتيجية. أمػػا مصػػطمت تخطػػيط في نػػى عمميػػة منظمػػة واعيػػة مػػف التًكيػػر ال ممػػى 
مكانػات  السميـ التى تسبؽ أى عمؿ لتحقيػؽ اف ػداؼ المرسػومة فػى وػوم احتياجػات المسػتقبؿ وا 

اؼ المرسػػومة، والػػزمف الحاوػػر، حيػػث ينتهػػى بووػػو خطػػة تحػػدد: مػػا يجػػم عممػػه لتحقيػػؽ اف ػػد
، والكمًػػػة، والقػػػائـ عمػػػى التنًيػػػذ. والتخطػػػيط فػػػى جػػػو ر   ػػػو تصػػػميـ صػػػورة لممسػػػتقبؿ  (21) الػػػعـز
  .(21)المنشود واكتشاؼ الطرؽ الموصمة إليه

والتخطيط  و فف الت امؿ مو المستقبؿ عبر افتراوات بيئية تصػمـ عمػى أساسػها بػدائؿ  
ذا تحقػؽ االفتػراض )م(  لمتصرؼ، بحيث إذا تحقؽ االفتػراض )أ( يسػتخدـ البػديؿ الخػاص بػه، وا 

  .(22) يستخدـ البديؿ الخاص به و كذا
واالسػػتراتيجية خطػػة تهػػتـ بالمسػػتقبؿ ورسػػـ المسػػارات واختيػػار وتحديػػد البػػدائؿ لموصػػوؿ  

ف ػػػداؼ م ينػػػة. واالسػػػتراتيجية نمػػػط حيػػػاة لممؤسسػػػة يمكػػػف إدراكػػػه مػػػف خػػػعؿ تتبػػػو الجزئيػػػات. 
تمثػػػؿ عقػػػؿ المؤسسػػػة، و ػػػى تصػػػور واوػػػت لمهػػػدؼ ولموسػػػيمة والترتيػػػم المناسػػػم واالسػػػتراتيجية 
  .(23)لتحقيؽ الهدؼ
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والتخطػػػيط االسػػػتراتيجى  ػػػو المنهجيػػػة وال مميػػػة التػػػى مػػػف خعلهػػػا تػػػتمكف المؤسسػػػة مػػػف  
االنتقػػاؿ مػػف مجػػرد التًكيػػر فػػى ال مميػػات اإلداريػػة اليوميػػة ومواجهػػة افزمػػات وصػػوال  إلػػى رؤيػػة 

مػػؿ الديناميكيػػة الداخميػػة والخارجيػػة القػػادرة عمػػى تحقيػػؽ التغييػػر فػػى البيئػػة بمػػا يحقػػؽ مختمًػػة لم وا
 .(24)توجيها  ف اال  بصورة أفوؿ لممؤسسة 

وذلؾ فف التخطيط االستراتيجى عممية تحديد كيًية انتقاؿ المؤسسػة مػف الووػو الػرا ف  
رات تسػػػػتند بافسػػػػاس عمػػػػى إلػػػػى مسػػػػتقبمها المر ػػػػوم، فػػػػالتخطيط االسػػػػتراتيجى عمميػػػػة اتخػػػػاذ قػػػػرا

مجموعة مف التساؤالت  و ى أيف نحف ا ف؟ وأيػف نر ػم أف نكػوف؟ وكيػؼ سنصػؿ إلػى  نػاؾ؟ 
 .(25) وكيؼ نقيس مدى تقدمنا؟

وعميػػه فػػ ف التخطػػيط االسػػتراتيجى لمجام ػػة يسػػتند إلػػى فهػػـ واق ػػى وعميػػؽ لمػػا يػػدور فػػى  
 ؼ وتحميمهػػػا، وفهػػػـ البيئػػػة الخارجيػػػة بيئػػػة الجام ػػػة الداخميػػػة، والت ػػػرؼ عمػػػى نقػػػاط القػػػوة و الوػػػ

قميميػػا  وعالميػػا ، والوقػػوؼ عمػػى الًػػرص والتحػػديات أمػػاـ تحقيػػؽ ميػػزة  المحيطػػة بالجام ػػة، محميػػا  وا 
تنافسػػية لمجام ػػة، ومػػف ثػػـ صػػيا ة مجموعػػة مػػف البػػدائؿ االسػػتراتيجية التػػى تقػػود الجام ػػة إلػػى 

  .(26)ووو تنافسى متقدـ بيف الجام ات افخرى
يط االستراتيجى مجموعة من الخصائص، التى تميزه، وتجعمو المنيجية األكثور ولمتخط 

 مناسبة لتحقيق مكانة تنافسية أفضل لمجامعة، ومن ىذه الخصائص: 
أف التخطيط االستراتيجى يقوـ عمى النظر ب يد المدى لبنػام المسػتقبؿ، أى اختػراع عػالـ  -1

لنظػػر يكػػوف فػػى جميػػو المكونػػات لػػف يتحقػػؽ وجػػود  إال لمػػف يسػػ ى إلػػى اختراعػػه، و ػػذا ا
لػى مػا  ػو ب يػد،  لى ما  و جانبى، وا  واإلتجا ات  إلى افماـ والخمؼ، أعمى، وأسًؿ، وا 

  .(27)وبذلؾ ي د التخطيط االستراتيجى أداة بصرية توفر مدى رؤية واسو وشامؿ
تتومف عمميػات التخطػيط االسػتراتيجى كافػة أنشػطة التجميػو والتحميػؿ والتًسػير وتحديػد  -2

 .(28)ل عقات واإلتجا ات لممتغيرات وافطراؼ المرتبطة بأ داؼ المؤسسة ا
يركػػز التخطػػيط االسػػتراتيجى عمػػى الحاوػػر والمسػػتقبؿ عمػػى حػػد سػػوام، وكػػذلؾ ال يغًػػؿ  -3

حيػث  .(29)أحداث الماوػى، ويؤكػد ويهػدؼ دائمػا  نحػو اإلبػداع واالبتكػار وافدام المتميػز
( يػوفر تبصػرا  (SWOT Analysisوالتحػدياتإف تحميؿ نقاط القوة والوػ ؼ، والًػرص 

  .(31)وت مقا  مف الناحيتيف الكمية والكيًية فيما يتصؿ بالمؤسسة وبيئتها المحيطة
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منهجيػػة التخطػػيط االسػػتراتيجى تركػػز عمػػى االتجا ػػات ال امػػة الكميػػة ولػػيس كثػػرة الػػدخوؿ  -4
تأثر سمبى كرد  فى التًاصيؿ، و ى منهجية ف الة تتسـ بالمغامرة والهجـو وليست عممية

ف ػػؿ لألحػػػداث البيئيػػة، و ػػػى عمميػػة مرنػػػة وليسػػت جامػػػدة، وموجهػػة بافولويػػػات وليسػػػت 
مجػػرد إوػػػافات متقط ػػػة، و ػػى عمميػػػة واق يػػػة ذات مػػدلوؿ حقيقػػػى وموجهػػػة بالمتطمبػػػات 
البيئية ور بات واحتياجات أصحام المصالت مف المؤسسة، و ى عممية موجهة بم ايير 

جػػرد فوػػام فوػػًاض، و ػػى عمميػػة مسػػتمرة وليسػػت عمميػػة ومؤشػػرات لمقيػػاس وليسػػت م
عروية، ويشارؾ فيها جميػو ال ػامميف بالمؤسسػة حتػى تجػد الخطػة االسػتراتيجية مسػاندة 
مػػف الجميػػو، بدايػػة مػػف اإلدارة ال ميػػا إلػػى ال ػػامميف بالمؤسسػػة، والػػذيف يتحممػػوف مسػػئولية 

  .(31)التنًيذ والقياـ بافنشطة التى يتطمبها نجاح الخطة
يمتػـز التخطػػيط االسػػتراتيجى بالتحميػػؿ المنطقػى والمووػػوعى لممواقػػؼ وافحػػداث، والػػربط  -5

 المنهجى لم عقات بيف المتغيرات والتًسير ال ممى المحايد لداللة اإلتجا ػات وال عقػات.
ويقوـ التخطيط االستراتيجى عمى نظاـ لمم مومات متكامؿ وف اؿ، وتزداد أ مية خاصية 
المرونػػة والقػػدرة عمػػى التكيػػؼ فػػى نظػػاـ التخطػػيط التربػػوى مػػو تزايػػد التقمػػم واالوػػطرام 
البيئػػػى، ويصػػػ م تحقيػػػؽ ذلػػػؾ إال مػػػف خػػػعؿ البيانػػػات والم مومػػػات التػػػى يوفر ػػػا نظػػػاـ 

  .(32)الم مومات
يط االسػػػتراتيجى باالسػػػتمرارية حيػػػث إنػػػه يػػػدرؾ بووػػػوح أف ال مميػػػة ليسػػػت يتميػػػز التخطػػػ -6

مجػػرد ووػػو خطػػط ثػػـ تنًيػػذ ا، فهػػذ  الخطػػط تكػػوف فػػى حاجػػة إلػػى ت ػػديؿ باسػػتمرار فػػى 
 .(33)ووم حقائؽ السوؽ االقتصادى وتزايد المنافسة وكذا الوغط اإلجتماعى

ز المؤسسػة فػى المسػتقبؿ، التخطيط االستراتيجى نظاـ يتـ مف خعله تحديد مجاالت تميػ -7
وذلػػػؾ بنػػػام  عمػػػى نقػػػاط القػػػوة ونقػػػاط الوػػػ ؼ فػػػى أدام المؤسسػػػة، والًػػػرص والتحػػػديات 
الموجػػودة فػػى البيئػػة الخارجيػػة، وذلػػؾ لتطػػوير وتنميػػة مجػػاالت التميػػز والتنػػافس المتاحػػة 

  .(34)أماـ المؤسسة فى المستقبؿ لتصميـ المستقبؿ المر وم فيه

 االشرتاتيجى ومربرات اشتخدامه فى دعه الكدرات التنافصية للجامعةاحملور الثالث: التخطيط 
عنػػػػػد تنػػػػػاوؿ مبػػػػػررات ودواعػػػػػى افخػػػػػذ بػػػػػالتخطيط االسػػػػػتراتيجى يعحػػػػػظ أنهػػػػػا مبػػػػػررات 
ودواعػػػػػػػى أفرزتهػػػػػػػا التغيػػػػػػػرات والتحػػػػػػػوالت فػػػػػػػى البيئػػػػػػػة المحيطػػػػػػػة بالمؤسسػػػػػػػات وكػػػػػػػذلؾ بأب ػػػػػػػاد 

 تخص ما يحدث داخؿ المؤسسات.
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ات زيػػػادة ممموسػػػة فػػػى درجػػػة المنافسػػػة وتنوعهػػػا والت امػػػؿ تًػػػرض ال ولمػػػة عمػػػى المؤسسػػػ
الً ػػػاؿ مػػػو تغيػػػرات البيئػػػة الديناميكيػػػة وتػػػوفير التوجػػػه االسػػػتراتيجى الػػػذى يسػػػاعد المؤسسػػػة عمػػػى 

  .(35)خوض  مار المستقبؿ المجهوؿ
فى ظؿ الظروؼ الديناميكية والمتغيرة التى تواجه المؤسسػات يتطمػم افمػر التًاعػؿ مػو 

المتغيػػػرة ب عػػػداد وتنًيػػػذ خطػػػة اسػػػتراتيجية لممؤسسػػػة. فكانػػػت الجام ػػػات ت تقػػػد أف  ػػػذ  الظػػػروؼ 
قوية المنافسة ب يدة عنها وال يخشى عميها منها، لكف ميداف ال مؿ لـ ي د كمػا كػاف، وأصػبحت 
المنافسػػة وتطػػوير التحالًػػات االسػػتراتيجية قوػػايا ممحػػة تمػػس بقػػام الجام ػػات، ومػػف ثػػـ عمػػى كػػؿ 

  .(36)ريقة التى تت امؿ بها مو  ذ  القواياجام ة أف تحدد الط
و نػػػاؾ تحػػػديات كبيػػػرة تنتظػػػر المؤسسػػػات حاليػػػا ، وخاصػػػة فػػػى الػػػدوؿ المنوػػػمة أو التػػػى 
تس ى لإلنوماـ إلى منظمة التجارة ال المية، ف ف  ذ  المؤسسات ستجد نًسها فى موقو تنافسى 

البحػػث عػػف التخطػػيط وػػ يؼ فػػى وجػػه منظمػػات عالميػػة كبيػػرة ، فهػػذا فػػرض عمػػى المؤسسػػات 
لنًسػػػها بمػػػا يمكنهػػػا مػػػف امػػػتعؾ مزايػػػا تنافسػػػية والمحافظػػػة عميهػػػا، و نػػػا تػػػأتى أ ميػػػة التخطػػػيط 
االسػػتراتيجى فػػى رسػػـ المسػػار المسػػتقبمى لممؤسسػػة وسػػد الًجػػوة بػػيف ووػػ ها الحػػالى وصػػوال  إلػػى 

 (37) ووو تنافسى مر وم فيه.
صػػحيحة لتحقيػػؽ اف ػػداؼ طويمػػة وبػػذلؾ، أصػػبت التخطػػيط االسػػتراتيجى  ػػو المنهجيػػة ال

افجؿ وخاصة فى افنشطة القومية كالت ميـ والبحث ال ممى و ير ا، ممػا يشػكؿ مسػتقبؿ طاقػات 
الدولة البشرية، وبالتػالى طاقاتهػا االنتاجيػة واالقتصػادية، وتطمػم افمػر ال مػؿ عمػى ووػو خطػة 

ة تمكػػػنهـ مػػػف المنافسػػػة فػػػى اسػػػتراتيجية لمت مػػػيـ ال ػػػالى لتأ يػػػؿ الخػػػريجيف بمسػػػتوى كًػػػامة وجػػػود
 .(38)الحصوؿ عمى فرص عمؿ داخؿ الدولة وخارجها

ومػػػػػف مبػػػػػررات اسػػػػػتخداـ التخطػػػػػيط االسػػػػػتراتيجى فػػػػػى مجػػػػػاؿ الت مػػػػػيـ: اكتشػػػػػاؼ وجػػػػػود 
أخطػػػػػػػام فػػػػػػػى أدام المؤسسػػػػػػػة واالخًػػػػػػػاؽ فػػػػػػػى الوصػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػى نتػػػػػػػائ  متطابقػػػػػػػة مػػػػػػػو اف ػػػػػػػداؼ 

االجتماعيػػػػػػػة افخػػػػػػػرى،  ػػػػػػػذا المووػػػػػػػوعة، وت قػػػػػػػد وتشػػػػػػػابؾ النظػػػػػػػاـ الت ميمػػػػػػػى مػػػػػػػو افنظمػػػػػػػة 
فوػػػػع  عمػػػػػا يوجػػػػػد داخػػػػػؿ النظػػػػػاـ الت ميمػػػػػى مػػػػف عناصػػػػػر متداخمػػػػػة ومتشػػػػػابكة. وكػػػػػذلؾ تظهػػػػػر 
أ ميػػػػػػة التخطػػػػػػيط االسػػػػػػتراتيجى عنػػػػػػدما تجػػػػػػد المؤسسػػػػػػة أف أدائهػػػػػػا يختمػػػػػػؼ عػػػػػػف أدام مثيعتهػػػػػػا 
مػػػػف المؤسسػػػػات المنافسػػػػة، و نػػػػا يػػػػتـ المراج ػػػػة والتغييػػػػر الجػػػػذرى فػػػػى رسػػػػالة ورؤيػػػػة المؤسسػػػػة 

 .(39)دافها االستراتيجية وخطتها االستراتيجية بحثا  عف السبموأ 
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ومػػػف المبػػػررات أيوػػػا  أف المؤسسػػػات الت ميميػػػة أصػػػبحت نظمػػػا  مًتوحػػػة تتميػػػز بػػػالتغير 
السػػػريو والمسػػػتمر نظػػػرا  لمػػػا يحػػػدث حولهػػػا فػػػى البيئػػػة الخارجيػػػة  يػػػر المسػػػتقرة، فتطمػػػم افمػػػر 

، فالنظػػاـ الجػػام ى  ػػو نظػػاـ مًتػػوح بطب ػػه، (41)االعتمػػاد عمػػى التخطػػيط االسػػتراتيجى لمجام ػػة 
 . (41)يؤثر ويتأثر ببيئته الخارجية

، أنه بات لزاما  عمػى الجام ػات أف تتبنػى التخطػيط االسػتراتيجى كمػدخؿ وخالصة القول
لدعـ قدراتها التنافسية، لينقمها إلى ووو تنافسػى أفوػؿ، وذلػؾ نظػرا  لػب ض ال وامػؿ والمتغيػرات 

 مية وأسبام لجوم الجام ات لمتخطيط االستراتيجى، والتى تووت وتًسر الحاجة التى تزيد مف أ
  الماسة لتبنى وتطبيؽ فكر التخطيط االستراتيجى فى الجام ات، و ى:

 ت قد البيئة التى تتواجد وت مؿ فيها الجام ة . -1
بػػروز ال ديػػد مػػف التحػػوالت التػػى تتطمػػم أف ت يػػد الجام ػػة النظػػر فػػى أووػػاعها بصػػًة  -2

 رة حتى تحقؽ البقام الً اؿ.مستم

 .  (42)ت اظـ دور الجام ات كمحرؾ ل ممية التنمية الشاممة -3

ثػػػػورة اإلتصػػػػاالت والتنػػػػامى المسػػػػتمر فػػػػى تكنولوجيػػػػا الم مومػػػػات واإلحتياجػػػػات المتغيػػػػرة  -4
والسري ة مف قبؿ البيئة الخارجية، والتغيرات فى المتطمبات مف الموارد الماليػة والبشػرية، 

السكانى والطمم عمى الت ميـ الجام ى مو وجود أعبام مالية، والحاجػة إلػى وزيادة النمو 
المواممة مو التوجهات ال المية فى الت ميـ الجام ى وفى سوؽ ال مؿ  كؿ  ذ  افسػبام 
تمػػػـز الجام ػػػة بتبنػػػى التخطػػػيط االسػػػتراتيجى مػػػف أجػػػؿ التحسػػػيف المسػػػتمر، وأدام أنشػػػطة 

  .(43) وأعماؿ مختمًة عف المنافسيف

 احملور الرابع: األهداف املصتفادة من تطبيل منهجية التخطيط االشرتاتيجى للجامعة
ي د التخطيط االسػتراتيجى وػرورة ولػيس ترفػا  نظػرا  فنػه يهػدؼ فػى النهايػة إلػى تحسػيف أدام 
المؤسسة، فالتخطيط االسػتراتيجى يهػدؼ إلػى تحديػد مػا الػذى تسػ ى المؤسسػة إلػى تحقيقػه، وتووػيت 

يػػر فػػى المؤسسػػة ككػػؿ، وتوقػػو التغيػػرات فػػى البيئػػة المحيطػػة وتوجيػػه المؤسسػػة وفػػؽ ذلػػؾ، معمػػت التًك
وتحديػػػد افب ػػػاد االسػػػتراتيجية بمػػػا يسػػػاعد فػػػى تخصػػػيص المػػػوارد المتاحػػػة وتحديػػػد طػػػرؽ اسػػػتخدامها، 

عطائها سم ة طيبة لدى كافة جماعات أصحام المصالت    .(44)ويحسف مف صورة المؤسسة وا 
خطػػػػيط االسػػػػتراتيجى تحقيػػػػؽ التميػػػػز لممؤسسػػػػات، وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػعؿ والهػػػػدؼ النهػػػػائى لمت

مراج ة ظروؼ سػوؽ ومجػاؿ عمػؿ المؤسسػة واحتياجػات المسػتًيديف والتطػورات التكنولوجيػة فػى 
البيئة المحيطة ومدى وفرة الموارد التى قد تمثؿ فرصا  أو تحديا  أماـ المؤسسة. ويوػو التخطػيط 



  حمند صربي احلوت، أ.د/ صالح الدين حمند توفيل، أ/ أمحد عابد.د/ أ
 

 758 

ى إيجػػاد حالػػة مػػف التقػػارم بػػيف مػػوارد المؤسسػػة وقػػدراتها االسػػتراتيجى خطػػة اسػػتراتيجية تػػؤدى إلػػ
الداخميػػػة وبػػػيف الًػػػرص و التحػػػديات الخارجيػػػة، وذلػػػؾ يحسػػػف اسػػػتغعؿ الًػػػرص بتقػػػديـ منتجػػػات 
وخدمات تمبػى الحاجػات والتوق ػات المتغيػرة لممسػتًيديف وأصػحام المصػالت، وكػذلؾ بتخًيػؼ مػا 

ف نقػػاط القػػوة وعػػعج نقػػاط الوػػ ؼ، وبالتػػالى تًروػػه البيئػػة المحيطػػة مػػف تحػػديات، واالسػػتًادة مػػ
بمػػوغ اف ػػداؼ االسػػتراتيجية لممؤسسػػة ممػػا يسػػهـ فػػى تًوقهػػا عمػػى المنافسػػيف ودعػػـ قػػدرتها عمػػى 

  .(45)ال مؿ فى بيئة تحًؿ بمتغيرات وتحديات متنوعة ومتسارعة ومتصارعة
وقػوؼ عمػى والتخطيط االستراتيجى كمدخؿ لتحقيؽ ودعػـ تنافسػية الجام ػة يهػدؼ إلػى ال

نقػػاط القػػوة والوػػ ؼ داخػػؿ الجام ػػة تجػػا  تحقيقهػػا مزايػػا تنافسػػية، والوقػػوؼ عمػػى التحػػديات أمػػاـ 
الجام ػػػة مثػػػؿ التغيػػػر المتعحػػػؽ فػػػى حاجػػػات سػػػوؽ ال مػػػؿ وتزايػػػد الطمػػػم عمػػػى الت مػػػيـ الجػػػام ى 

وتغيػر  والمنافسة بيف الجام ات الحكومية والخاصة، والمنافسة بيف الجام ات الوطنية وافجنبية،
سوؽ ال مؿ الدولى، وارتًاع تكمًػة اإلنًػاؽ عمػى الت مػيـ والبحػث ال ممػى، و ير ػا، والوقػوؼ عمػى 
الًرص المتاحة حاليا  ومستقبع  أماـ الجام ػة فػى بيئتهػا المحيطػة بمػا يػدعـ قػدرتها عمػى التنػافس 

يجػاد ععقػات  شػراكة مػػو مثػؿ فػرص وجػود مػوارد إوػافية لمجام ػة بتسػويؽ الخػدمات الجام يػة وا 
مؤسسات ال مؿ واإلنتاج والصناعة، وبنام تحالًػات اسػتراتيجية مػو جام ػات محميػة وعالميػة بمػا 

 (46) يدعـ المكانة التنافسية لمجام ة واالستًادة مف تجارم الجام ات الدولية المتقدمة.
والتخطيط االستراتيجى يحدد افطراؼ التى توجه الجام ة نحو مستقبمها التى تر م فػى 

حقيقػػػه، وتشػػػػجيو مختمػػػػؼ مكونػػػات المؤسسػػػػة عمػػػػى ال مػػػؿ فػػػػى تنػػػػا ـ لتحقيػػػؽ  ػػػػدؼ مشػػػػترؾ، ت
واالتًػػاؽ عمػػى رؤيػػة مشػػتركة لكػػؿ مػػف يسػػهـ فػػى عمػػؿ الجام ػػة وتشػػج يهـ عمػػى الت امػػؿ بأفكػػار 
مبتكرة مو التوجهات االستراتيجية لمجام ة، وفتت قنوات لمحػوار بػيف جميػو المشػاركيف فػى ووػو 

اتيجية بمػػا ي مػػؽ فهمهػػـ لرؤيػػة الجام ػػة ويػػدعـ تبنػػيهـ لمخطػػة االسػػتراتيجية، وتنًيػػذ الخطػػة االسػػتر 
حداث التوافؽ بيف الجام ة والبيئة المحيطة بها، ومسػاعدة الجام ػة فػى تحديػد أولوياتهػا وتقميػؿ  وا 
التحػػديات المتوق ػػة وتحقيػػؽ اسػػتخداـ أمثػػؿ لممػػوارد واإلمكانيػػات مػػف خػػعؿ رؤيػػة واوػػحة ب يػػدة 

 .(47) ز الجام ة فى المستقبؿ وترشد اختياراتها فى المدى الب يدالمدى تحدد مرك
وختاما، يجم تطبيؽ التخطيط االستراتيجى كمنهجيػة وعمميػة تسػاعد الجام ػة فػى صػنو 

فالتخطيط االستراتيجى يقدـ وبنام وتطوير ميزة تنافسية تتًوؽ فيها عمى الجام ات المنافسة لها. 
 . (48) ميو مكوناتها له دور فى نجاح الخطةرؤية بانورامية لممؤسسة كمها، وج
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صناعة المزايا التنافسية: منيج تحقيق التقدم مون خوالل الخوروج محسف أحمد الخوػيرى:  -1
 ، مجموعػة النيػؿالتنميوة المسوتدامة بوالتطبيق عموى الواإلوع ادإلتصوادا المعاصور آفواق إلى

 . 25-24، ص ص  2114ال ربية، القا رة،

، المخطط التعميمى ودوره فى ربط البحوث بصونع السياسوة التعميميوةدة محمود إبرا يـ: السي -2
 .39، ص 36، ص2111افنجمو المصرية، القا رة،  مكتبة

 إبػػرا يـ جميػػؿ بػػدراف، وعمػػى عمػػى حبػػيش: نحػػو حوػػارة إسػػعمية أساسػػها اإليمػػاف وال مػػـ، -3

، القػػػػا رة، 194 دد ، عػػػػسمسوووومة إلضووووايا إسووووالميةلمشػػػػئوف اإلسػػػػعمية،  المجمػػػػس افعمػػػػى
 . 5، ص 1432 ربيو ا خر ، 2111مارس

طػػػػه حسػػػػيف نػػػػوى: االسػػػػتثمار فػػػػى رأس المػػػػػاؿ الم رفػػػػى ودور  فػػػػى بنػػػػام الميػػػػزة التنافسػػػػػية   -4
، كميػػة التجػػارة جام ػػة حمػػواف، عػػدد العمميووة لمبحوووث والدراسووات التجاريووة المجمووةلممنظمػػة،
 . 171، ص 2116

التخطػػػيط االسػػػتراتيجى فػػػى الت مػػػيـ الجػػػام ى حسػػػف مختػػػار حسػػػيف: تصػػػور مقتػػػرح لتطبيػػػؽ  -5
، الجم ية المصرية لمتربيػة المقارنػة واإلدارة الت ميميػة، مػارس 6، عددمجمة التربيةالمصرى، 

 . 211ص  ،2112

، دار الًكػػر ال ربػػى، البحووث التربوووا بووين الن ريووة و التطبيووقمحمػػد السػػيد عمػػى الكسػػبانى:  -6
 . 87-86، ص ص 2112 القا رة،

 ، مكتبػةمعجوم المصوطمحات ادداريوةداهلل البرعى، محمد بف إبرا يـ التويجرى: محمد بف عب -7

 . 315، ص 1993الرياض، ال بيكاف،

أسػػامة محمػػود زيػػداف: تً يػػؿ دور عوػػو  يئػػة التػػدريس فػػى التخطػػيط االسػػتراتيجى لتحسػػيف  -8
 مػػارات، كميػة التربيػػة جام ػػة اإلالمجمووة الدوليووة لثبحوواث التربويووةبالجام ػػات،  افدام جػودة
 .  4، ص  2112، 32المتحدة، ال دد  ال ربية

تودرى مػرقص حنػا، والسػيد أحمػد عبػد الغًػار: التخطػيط االسػتراتيجى المدرسػى بػيف التنظيػر  -9
الندوة العمميوة السوابعة لقسوم أصوول التربيوة طالتخطويط االسوتراتيجى فوى التعمويم والتطبيػؽ، 
 .215، ص 2111مايو  11طنطا،  أصوؿ التربية، كمية التربية، جام ة قسـ العالىط،
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، ص ص 2119، دار المسػيرة، عمػاف، 2، طب ػة التخطيط التربوامحمد متولى  نيمة:  -11
82 -83. 

، مؤسسػػة أـ 2، طب ػػة التفكيوور االسووتراتيجى والخووروج موون المووأزق الووراىن :جاسػـ سػػمطاف -11
 .69، ص 2111المنصورة،  القرى،

12- Philip M. Coombs: What is educational planning? Fundamentals of 
educational planning, N.1, IIEP, Paris, 1970, P.19.  

  مػاـ بػدراوى زيػداف: التخطػيط االسػتراتيجى فػى مجػاؿ التربيػة مًهومػه وعممياتػه، مبرراتػه -13

ص  ، ص1995، عػالـ الكتػم، القػا رة، 74، جػزم11، مجمػد دراسوات تربويوة ومتطمباته،
41-42. 

خطوويط االسووتراتيجى لمتعموويم الجووامعى دوره فووى تمبيووة متطمبووات التأحمػػد محمػػود الزنًمػػى:  -14
 . 38، ص 36، ص2112، مكتبة افنجمو المصرية، القا رة، المستدامة التنمية

 . 38، ص المرجع السابق -15

 مجموة كميوةأحمد بف عبد الكريـ  نوـ: دور التخطيط االستراتيجى فى مؤسسات الت مػيـ،  -16

 . 339، ص 2117 ، يناير55، عدد التربية بالزإلازيق

 . 28، صمرجع سابقجاسـ سمطاف: التًكير اإلستراتيجى والخروج مف المأزؽ الرا ف،  -17

، الناشػػػػر 4، طب ػػػػة تحووووديات العولمووووة والتخطوووويط االسووووتراتيجىأحمػػػػد سػػػػيد مصػػػػطًى:  -18
 .88-87ص  ، ص2113المؤلؼ،

،  2113، الػػدار الجام يػػة، االسػػكندرية،التخطوويط ادسووتراتيجى والعولمووةناديػػة ال ػػارؼ:   -19
 . 9-8ص  ص

20- Carron, Gabriel: Strategic Planning: Concept and rationale, 
Education section Planning working Papers, working paper1, 

IIEP, Paris, 2010, PP. 7-8.  

  Available at: ar.wikipedia.orgويكيبديا، الموسوعة الحرة  -21

22- Wende, Marijk Van der: European Responses to global 

Competitiveness in higher education, Research & occasional paper 

series, CSHE, May 2009, P.1. 
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 ،35، صمرجوع سوابقجاسـ سمطاف: التًكير اإلستراتيجى والخػروج مػف المػأزؽ الػرا ف،  -23
 . 42ص

الخبػػرات  مركػػز ،سمسوومة التنميووة ادداريووة الذاتيووةخبػػرام بميػػؾ: كيػػؼ تًكػػر اسػػتراتجييا ؟،  -24
 . 9، ص 2114بميؾ، القا رة،  المهنية لإلدارة

ادسوتراتيجية والتخطويط االسوتراتيجى خالد محمد طعؿ بنى حمداف، ووائؿ محمد إدريس:  -25
 .11-11ص  ، ص2117، دار البازورى ال ممية، عماف، معاصر منيج

لجػػػػودة  بيػػػومى محمػػػد وػػػحاوى، وروػػػا إبػػػرا يـ المميجػػػى: التخطػػػيط االسػػػتراتيجى مػػػدخؿ -26
 النودوة العمميوة السوابعة لقسوم أصوول التربيوة طالتخطويطرؤيػة مسػتقبمية،  الجػام ى الت ميـ

 . 249، ص فى التعميم العالىط، مرجع سابق االستراتيجى

 .28-27، ص ص مرجع سابقخبرام بميؾ: كيؼ تًكر استراتيجيا ؟،  -27

 ، الػدار الجام يػة،يةالتفكيور االسوتراتيجى واددارة االسوتراتيجمصػطًى محمػود أبػو بكػر:  -28

 . 65، ص  2114االسكندرية،

، ص 2114، دار الًجػػػػػػر، القػػػػػػا رة، أسووووووس تخطوووووويط التعمووووويمخمػػػػػؼ محمػػػػػػد البحيػػػػػرى:  -29
 . 71-71ص 

 حناف جاسـ محمد عبػداهلل: دور التخطػيط االسػتراتيجى لممػوارد البشػرية فػى تحسػيف القػدرة -31

، كميػة رسوالة دكتووراةويػت، دراسة ميدانية عمى مدارس رياض افطًاؿ بدولة الك التنافسية
 .131، ص 2114التربية جام ة بنها، 

خالػد محمػػد طػػعؿ بنػػى حمػػداف، وائػؿ محمػػد إدريػػس: اإلسػػتراتيجية والتخطػػيط االسػػتراتيجى  -31
 . 14، ص مرجع سابقم اصر،  منه 

،ص مرجووع سووابقمصػػطًى محمػػود أبػػو بكػػر: التًكيػػر اإلسػػتراتيجى واإلدارة اإلسػػتراتيجية،  -32
 .71ص ،59

، ال مـ واإليماف، التخطيط االستراتيجى لمتربية والتعميمًى عثماف دفو اهلل القاوى: المكاش -33
 .42، ص  2113القا رة، 
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 نحو تعميم متميز فوى القورن الحوادا والعنورين رؤا اسوتراتيجيةروا إبرا يـ المميجػى:  -34

 . 21-21ص  ، ص2111، دار الًكر ال ربى، القا رة، إصالحية ومداخل

 . 9، ص مرجع سابقدارة االستراتيجية إإدارة افلًية الثالثةإ، نادية ال ارؼ: اإل -35

 مون التخطويط إلوى الترييور تطبيوق الخطوة عموىدانييؿ جيمس راولى،  يربيػرت شػيرماف:  -36

ص  ،15، ص 2117، ترجمػة ياسػيف كػعس، ال بيكػاف، الريػاض، مستوا التعميم العالى
 .48-47ص 

 إلسػتراتيجى لممنظمػات ال ربيػة بػيف ال الميػة مينة بواشرى بنت بف ميػرة: منظومػة ال قػؿ ا -37

 جام ػة ، كميػة التجػارة،رسالة دكتوراه)نموذج مقترح لمرؤية والرسالة واف ػداؼ(،  والمحمية

 . 2-1، ص ص 2119االسكندرية، 

 التخطيط االستراتيجى لمتعميم العالى، رؤيوةجمهورية مصر ال ربية، وزارة الت ميـ ال الى:  -38

لمن وموة  مون خوالل المخطوط العوام 0202الى فى مصر حتوى عوام لمن ومة التعميم الع
 . 3، ص 2116، مسودة سبتمبر 0202-0222التعميم العالى فى مصر 

رؤا  التخطوويط االسوتراتجيى فووى التعمويمبيػومى محمػد وػحاوى، وروػػا إبػرا يـ المميجػى:  -39
 .97، ص  2111، دار الًكر ال ربى، القا رة، مستقبمية ونماذج تطبيقية

، عدد المجمة التربويةنت إبرا يـ فرج: التخطيط االستراتيجى مف منظور إسعمى، شدى ب -41
 .437، ص 2111التربية، جام ة سو اج، يناير  ، كمية 29

 إدارة الجامعات ومؤسسوات التعمويم العوالى إسوتراتيجيات التطوويرسيد محمد جاد الػرم:   -41

 . 35-34، ص ص 2111، الناشر المؤلؼ، التحسين ومناىج

كػػػػػز القػػػػػومى لتنميػػػػػة قػػػػػدرات  يئػػػػػة التػػػػػدريس والقيػػػػػادات بػػػػػالمجمس افعمػػػػػى لمجام ػػػػػات المر  -42
سمسمة البراج التدريبية فى مجوال التخطيط اإلستراتيجى دليؿ المتػدرم،  برنام  المصرية:
 15، ص2111، 2، رقػػـ واالعتموواد لمؤسسووات التعموويم العووالى التعموويم جووودة ضوومان

 . 18ص

 تخطػيط االسػتراتيجى لممػوارد البشػرية فػى تحسػيف القػدرةحناف جاسـ محمد عبػداهلل: دور ال -43

 .3، ص مرجع سابقدراسة ميدانية عمى مدارس رياض افطًاؿ بدولة الكويت،  التنافسية
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 .21-21ص ص  ،مرجع سابقنادية ال ارؼ: اإلدارة االستراتيجية إإدارة افلًية الثالثةإ،  -44

 اج ودور  فػى ت ظػيـ القػدرة التنافسػيةأوريدة سميماف بوخريص: التخطيط االستراتيجى لإلنت -45

 كميػة ،رسوالة دكتووراهدراسػة ميدانيػة عمػى ب ػض الشػركات الصػناعية فػى ليبيػاإ،  لممنظمػة

 . 39-38، ص ص 2119التجارة باإلسماعيمية، جام ة قناة السويس، 

سػػيد محمػػد جػػاد الػػرم: إدارة الجام ػػات ومؤسسػػات الت مػػيـ ال ػػالى، إسػػتراتيجيات التطػػوير  -46
 .89-88، ص ص مرجع سابقالتحسيف،  ومنا  

المركػػػػػز القػػػػػومى لتنميػػػػػة قػػػػػدرات  يئػػػػػة التػػػػػدريس والقيػػػػػادات بػػػػػالممجس افعمػػػػػى لمجام ػػػػػات  -47
 .14ص ، 11ص ،مرجع سابقالتخطيط االستراتيجى دليؿ المتدرم،  المصرية: برنام 

صعح الديف محمد توفيؽ: نمػوذج إجرائػى مقتػرح لمتخطػيط االسػتراتيجى فػى إطػار جػودة   -48
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THE METHODOLOGY OF STRATEGIC PLANNING 

FOR UNIVERSITY 
The present study aims at investigating the strategic planning 

which may support the university competitiveness abilities. The 

descriptive method was followed in the present study. The present study 

investigated the historical background of strategic planning, the theory 

behind strategic planning, and its relationship to the support of 

institutions competitiveness abilities. The present study analyzed the 

following terms: Planning, strategy, and strategic planning. It revealed 

the several aspects of strategic planning which make it a comprehensive 

methodology in order to support of institutions competitiveness abilities.  
 


