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 دادإـع
 اعد بقسم أصول الرتبيةمدرس مس

 كلية الرتبية جامعة بنها  

 إـشراف

 ـط الرتبـــوىـــاذ التخطيـــــأست 
 قــة الزقازيــجامع -ة ــة الرتبيــكلي

 أستاذ ورئيس قسم أصول الرتبية ومدير مركز املعلومات 
 اــــة بنهــــجامع -ة ــة الرتبيــكلي

وتناولت الدراسة نشأة التخطيط االستراتيجى، والنظرية التى تقف ورائه وكيف أنها ترتبط  
بدعم القدرات التنافسية للمؤسسات. وقدمت الدراسة تحليل لمصطلحات التخطيط، واالستراتيجية، 

راتيجى والتيييييى تج ليييييه والتخطييييييط االسيييييتراتيجى وأئهيييييرت الخصيييييائال المت يييييد ة للتخطييييييط االسيييييت
المنهجيييييية الشييييياملة ليييييدعم القيييييدرات التنافسيييييية للمؤسسيييييات. وناقشيييييت الدراسييييية أ يييييدا  التخطييييييط 
االسيييتراتيجى وميييا فقدميييه فيييى سيييبيل  عيييم القيييدرات التنافسيييية للجام يييات. وت  يييلت الدراسييية  ليييى 
ات مجم عييية مييير المبيييررات وال  ائيييد مييير اسيييتخداس عمليييية التخطييييط االسيييتراتيجى فيييى  عيييم القيييدر 

 التنافسية للجام ة.
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  : 
ما مر مؤسسة  ال وتسي ى لبنيام ميافيا تنافسيية لهيا، ولميا كانيت  يناعة الميافيا التنافسيية 
للمؤسسييية تيييتم مييير ليييع  رفييير ال اقيييو المتيييألر يأووييياعه وئروفيييه الدالليييية والخار يييية وقيييي    

واقيو  دديد أف يل وأرقيى وأإشير  ًيباعا  ومحد اته وأو ه القص ر فيه، ومر ثم ال مل عليى  فجيا  
  .(1)للمتطلبات المجتم ية، وإفجا   ذا ال اقو الجددد فحتاج  لى تخطيط 

والحا يييية  لييييى التخطيييييط تنبشييييه ميييير أل التخطيييييط  يييي  عملييييية ال  يييي    لييييى ال سييييائل 
واإل ييرامات لتحقيييه اف ييدا  الم ويي عة، فهنييال اف ييدا  ال اميية والتييى تنييائر مر ليية السياسيية 

م  هيية لقطييا  مييا مشييل قطييا  الت ليييم، و ييى السياسيية الت ليمييية، ويسييمى التخطيييط لتحقيييه  ييذ  ال
اف ييييدا  ال اميييية تخطيييييط السياسيييية الت ليمييييية، و نييييال اف ييييدا  ال سيييييطة والتييييى تنييييائر مر ليييية 
االستراتيجية، ويسمى التخطيط لتحقييه  يذ  اف يدا  ييالتخطيط االسيتراتيجى، ثيم تيأتى اف يدا  

و ييى أإشيير تًصيييع  ومحييد ة اليييمر والفلًيية والمنًييذدر، ويسييمى التخطيييط لتحقيييه  ييذ   اإل رائييية،
وفيما فأتى ال ق   على فلسًة التخطيط االستراتيجى وكيف أنيه  .(2)اف دا  يالتخطيط اإل رائى

 المنهجية افإشر مناسبة لدعم القدرات التنافسية للجام ة. 

ئيا رة أثيرت فيى ت  ييه السيل ل اإلنسيانى عليى مير ال صي ر الط يلية الماويية،  التنافس
وال ييالم ا ل دييدلل فييى من طييف تيياريخى  ددييد ال ييت بيي ا ر  فييى اففييه  مجتمييو  دنييامى سييريو 
التغييير، مغييادر يشييدة للحاويير فييى أًييتاله وتنظيماتييه، وأنمييا  أعمالييه، وأ وات أفييرا   ومؤسسيياته، 

عنا يير المنظ ميية المجتم ييية، فأ ييد سييمات  ييذا المجتمييو  يي  السييبا  وال عقيية التييى تيير ط بييير 
الح ارى الذى دتمشل فى التً   الذى تحتمه الق ة وعنا ر ا، و ى ت تمد اليي س عليى ميا تنتجيه 
الشيي  م مييير ثقافيية وعلييي س وتفن ل  يييا وميييا ديييرتبط بهييا ويقييي س عليهييا مييير نميي  اقتصيييا ى عميييع  

تصيييار الشييي  م أ يييبت ق يييية اقتصيييا فة بيييدادتها فيييى وارتقيييام ا تمييياعى عصيييرى، ليييذل  فييي ل ان
  .(3)المدرسة والم مل ثم مرافه اإلنتاج والخدمات 

و نييام  عليييه البييد ميير ال قيي   علييى منهجييية التخطيييط االسييتراتيجى للجام يية لبنييام ميافييا 
 تنافسييية للجام يية تنييافس بهييا  ير ييا ميير الجام ييات محليييا  وإقليميييا  وعالميييا . وميير ثييم فمتيير بليي رة

 ق ية الدراسة فى السؤا  الرئيس ا تى:
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 ما منهجية التخطيط االستراتيجى للجامعة؟
 : ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية

 ما افسس الًلسًية والًفرية لنشأة التخطيط االستراتيجى؟ -1

 ما النظرية ال لمية القائم عليها منهجية التخطيط االستراتيجى ؟ -2

 التخطيط االستراتيجى للجام ة؟ما مبررات استخداس  -3

 ما  ور التخطيط االستراتيجى فى  عم القدرات التنافسية للجام ات؟ -4

 تهدف الدراسة الحالية إلى:
 بيييراأل افسيييس الًلسيييًية والًفريييية لنشيييأة التخطييييط االسيييتراتيجى وععقتهيييا ييييالمتغيرات  -1

 المجتم ية الددناميتية مشل التنافسية.

 قشة النظرية ال لمية للتخطيط االستراتيجى فى و م ق ية التنافسية.منا -2

 تحليل لصائال ومبررات استخداس منهجية التخطيط االستراتيجى للجام ة. -3

 ت ويت اف دا  ورام تطبيه منهجية التخطيط االستراتيجى للجام ة. -4

 تستمد الدراسة أهميتها من:
للت ييير  عييير قيييرم عليييى منهجيييية )فلسيييًة( التخطييييط االسيييتراتيجى  اف ميييية النظريييية -1

 للجام ات.

أل تحقييييه المييييية التنافسيييية ف تميييد عليييى نتيييائ  فحيييال وتحلييييل كيييل مييير نقيييا  القييي ة  -2
وال يييي ف الداللييييية  وييييافة  لييييى الًييييرو والتحييييدفات المحيطيييية والسييييائدة فييييى بي يييية 

تيجيا  تسييي ى  ليييى تحقيقيييه المؤسسييية مقارنييية يمنافسييييها. فيييالميية التنافسيييية  يييدفا  اسيييترا
المؤسسييية مييير ليييع  اف ام المتمييييي للمييي ار  الدالليييية والفًيييامات االسيييتراتيجية  ات 

 .(4)الم رفة الفامنة ومر مختلف أنظمة وأنشطة وعمليات المؤسسة 
 مية التطبيقية لمنهجية التخطيط االستراتيجى التى تركي على الدراسية المسيتمرة اف  -3

ار ية للجام ة لل ق   على فج ة اف ام بير ال اقو والمأم   فيى للبي ة الداللية والخ
  .(5) أ ام الجام ة
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: 
ل  يف الظيا رة أو الم وي   محيل الدارسية ت تمد الدراسة على المنه  ال  يًى. و لي  

 قيقيييييا  اعتميييييا ا  عليييييى  ميييييو الحقيييييائه والبيانيييييات وتصييييينيًها وم الجتهيييييا وتحليلهيييييا تحلييييييع  كافييييييا  و 
السييتخعو  اللتهييا وال  يي    لييى نتييائ  تسيياعد علييى فهييم الظييا رة المطرو يية للدراسيية وكييذل  

  .(6) تحددد ال عقات والمقارنات بير تل  الظا رة وئ ا ر ألرى 

 تتحدد مصطلحات الدراسة فى:

 :  التخطيط االسرتاتيجى

ميد للمؤسسية ومتاي تهيا فيى وي م المي ار  المت قيو لأل يدا  و يلية اف تحقييهو   عملية   
ووييو الرةييية المسييتقبلية فييى ويي م الظييرو  الداللييية والخار ييية  :وإ رائيييا  ف نييى .(7) أل تتييال لهييا
فييييى ويييي م الرةييييية الم ويييي عة، وميييير ثييييم تحددييييد  االسييييتراتيجيةو يييييا ة اف ييييييدا   ،للمؤسسيييية

دا  المخططة بتدرج وت األل يحسب ا ول يات االستراتيجيات، وال سائل العألمة لتحقيه تل  اف 
  .(8) المحد ة واإلمتانيات المتا ة إل داث التط ير والج  ة المنش  ة

 وتسير الدراسة فكريًا وفق المحاور اآلتية: 

  :افسس الًلسًية والًفرية لنشأة التخطيط االستراتيجىالمحور األول. 
 النظرية ال لمية القائم عليها منهجية التخطيط االستراتيجىانى: المحور الث. 
  : التخطيييييط االسييييتراتيجى ومبييييررات اسييييتخدامه فييييى  عييييم القييييدرات التنافسييييية المحووووور الثالوووو

 .للجام ة
  :اف دا  المستًا ة مر تطبيه منهجية التخطيط االستراتيجى للجام ةالمحور الرابع. 

 محاور: وفيما يأتى تناول مناسب لهذه ال

 احملور األول: األسس الفلسفية والفكرية لنشأة التخطيط االسرتاتيجى
 ل ففييرة التخطيييط قدفميية قييدس و يي   اإلنسييال علييى سييطت افرن، والمييا لهييذا اإلنسييال  

أ ييدا  مسييبقة وميينه  محييد  افي ييا  وافسيياليب ل ييمال نجييال تليي  اف ييدا ، ويمييار  اإلنسييال 
فيخطط لمأإله ومشر ه و راسته وعمله، و ل  ي د تأمل فيما التخطيط فى مختلف   انب  ياته، 
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فحيدث   ليه وفيمييا درييد أل فصييل  لييه. و ييامت ويرورة تقنييير الم رفية والخبييرة البشيرية بتح يلهييا 
 لى عل س ومراإمة البحث فيها  تى دتحصل اإلنسال على الحتمة، فع ُدتيرل لخبراتيه الشخصيية 

و ذل  ف نه على الر م مر أل ففرة التخطيط قدفمة قدس  .(9)أو للتجر ة مر لع  الص ام والخطأ
الح ارة البشرية ، ف ل مًهي س التخطييط ييالم نى ال لميى  يددث النشياة    در يو  ليى أوائيل الر يو 

 1928الشانى مير القيرل ال شيرير عنيدما ليرج االتحيا  السي فيتى ييأو  لطية لمسيية للتنميية مير 
شانية  نتشرت ففرة التخطيط وألذ كشير مر الدو  يأسيل م ، و  د الحرم ال المية ال1933و تى 

  .(10) التخطيط مر أ ل   داث التقدس االقتصا ى واال تماعى المنش  
ونشييأ علييم التخطيييط تحييت مظليية نظرييية كبييرى فحتمهييا افسييل م ال قعنييى فييى التًفييير،  

أنهم فخطط ل فيى  واستخداس عنا ر وتفنيتات افسل م ال لمى فى التًفير، وإعتقد المخطط ل 
، ففييال دييتم التخطيييط (11)عييالم ميينظم، عييالم اسييتاتيتى، وينظييرول  لييى المؤسسيية كمنظ ميية مغلقيية

وفيييى الًتيييرة مييير  .(12) للمؤسسيييات  ول افليييذ فيييى االعتبيييار افي يييا  المجتم يييية ليييارج المؤسسييية
ما ديرتبط  ثعثينيات  لى ستينيات القرل ال شرير كال اال تماس دنصب على الجانب الفمى، س ام

بييييا ة اإلنتيياج وتقليييل الفلًيية، أو مييا دييرتبط يافعييدا  واإل صييامات لمييا دييدور فييى البي يية الداللييية 
للمؤسسية  ول اإتييراث لظييرو  وع امييل البي يية الخار ييية، بييل أُعييدت البي يية الخار ييية يأنهييا سيياإنة 

   .(13)و ير  دناميتية، على الر م مر مخالًة  ل  للحقيقة ولل اقو
كييال اليينمط التخطيطييى السييائد  تييى سييب ينيات القييرل ال شييرير  يي  تخطيييط دركييي و ييذل   

أإشر على الفم واإلسقاوات، ويق س على التنبؤ يما سيحدث فى المستقبل، في د المؤسسة للت امل 
والتفيييف مييو  ييذا المسييتقبل، و يي  تخطيييط دييرى أل ال ييالم فسييير يحركيية اسييتاتيتية، فييا تم يالبي يية 

سسة، تخطيط قصير المدى، وكال تخطيط دت امل مو المؤسسة كجير من يلية الداللية فقط للمؤ 
ال فقييدس رةييية كلييية تييرى المؤسسيية ميير فيي   ت  ييه  ميييو أ يييام المؤسسيية يشييتل منسييجم وم  ييد 

 لتحقيه أ دا  كلية ي يدة المدى. 
ولفر بدأت المؤسسات ت يش فى عصر دتميي ياوطرام بي ى دتصف يالتغيير الجذرى  
لسييريو، ممييا دؤكييد التًاعييل بييير المؤسسيية والبي يية الخار ييية يخييع  مييا كييال سييائدا  فييى والمتشييف وا

الماوى، ولم ف د فتًى ياالعتما  على مد الماوى  لى المستقبل، ف  ه النقد للتخطيط التقلييدى 
السييائد، وئهييرت الحا يية  لييى تخطيييط تقيي س نظريتييه ومبا ئييه علييى الت مييه  الييل المؤسسيية كتييل 

قييات التًاعييل والتييأثير والتييأثر بييير المؤسسيية و ي تهييا الخار ييية، والتحيي   ميير وال قيي   علييى عع
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التخطيييط كيير  ف ييل دهييد   لييى تفييييف المؤسسيية مييو المسييتقبل ومييا فحييدث يييه ميير تغييييرات،  لييى 
تخطيييط فألييذ يالمبييا رة والسييبه، فبييدال  ميير التخطيييط لمييا دت قييو أل فتيي ل، فصييبت التخطيييط لمييا 

طييييط للشبيييات  ليييى التخطييييط للتغييييير، ففيييال  يييذا الشيييتل الجدديييد مييير دنبغيييى أل فتييي ل، ومييير التخ
  .(14)التخطيط، والذى أوله عليه التخطيط االستراتيجى

وأ يييييل نشيييييأة التخطييييييط اإلسيييييتراتيجى كيييييال فيييييى المجيييييا  ال سيييييترى.  ييييييث أتيييييت كلمييييية  
ييية اسييتراتيجية ميير الفلميية الي نانييية اسييتراتيجي ، و يي  المسيي    عيير ووييو وتنًيييذ لطييط كلييية عال

المست ى لتحقيه أ دا  و يلة المدى فى الً أل يالحرم، و يذا الشيخال ال فشيارل يشيتل مباًير 
فى ال مليات الي مية قصيرة المدى فى   ارة الجيش للً أل فى م ق ة محد ة، فهذ  مس  لية القا ة 
افقيييل فيييى الرتبييية المسييي  لير عييير التفتيتيييات، و يييى مصيييطلت عسيييترى  لييير ف نيييى فييير المنييياورة 

 يية والترتييييب وإ ارة القتيييا . و ييدأ الت سيييو فيييى اسيييتخداس مصييطلت التخطييييط االسيييتراتيجى فيييى والتهي
مجا  افعما  ي د الحرم ال المية الشانية، أثنام عقد الستينيات مر القرل ال شرير،  يث أ بت 
أ اة   ارييية م يارييية فييى كييل الشييركات الفبيييرة وال ددييد ميير الشييركات الصييغيرة، وأ ييبت التخطيييط 

راتيجى م ويي   لل ددييد ميير النظريييات وأ ييبت مت ييد  افنمييا  وافًييتا . و لييل مصييطلت اإلسييت
التخطيط االستراتيجى قطاعات افعما  ال امة فى منتصف عقد الشمانينيات مير القيرل ال شيرير 
مييو سيييا ة فلسييًة السيي   الحيير للًفيير اإل ارى. و لييل مصييطلت التخطيييط االسييتراتيجى فييى قطييا  

ال الفات المتحدة فى أوالر عقد السب ينيات مر القرل ال شرير على مسيت ى الت ليم يشتل مبتر ي
الجام ات والفليات. وئهر فيى أوالير عقيد الشمانينييات مير القيرل ال شيرير فيى نظيم ت لييم اليدو  
افلرى كجيم مر اإل ع ات اإل ارية المتمركية  ي   المدرسية والعمركييية، وتيألر ئهي ر   ليى 

  .(15)القرل ال شرير فى نظم الت ليم المركيية عقد التس ينيات مر 
ومييييو افلًييييية الجددييييدة تيادييييدت الحا يييية  لييييى التخطيييييط االسييييتراتيجى، فل البي يييية الحالييييية  

للمؤسسييات تتسييم بددناميتييية ال  امييل السياسييية واإلقتصييا فة واإل تماعييية والقان نييية والدفم  رافييية 
  .(16)على المؤسسة  والشقافية والتفن ل  ية والتنافسية المؤثرة

وا ل، واستجاية للمنافسة ال المية المتياددة فى مجيا  الم رفية والتيى ت يد ال اميل اليرئيس  
للنمي  االقتصيا ى، والمحيد  لسياسيات وأ نيدات الت ليييم ال يالى عليى مسيت ى ال يالم، تطليب افميير 

وتطييي ير لطيييط  مييير كيييل  ولييية البحيييث فيييى وبي ييية المنافسييية ال الميييية فيييى قطيييا  الت لييييم ال يييالى
اسييتراتيجية تقييي س عليييى تركيبييية المنافسييية والتحيييالف ل ويييو  يييدو  أعميييا  لمسيييتقبل الت لييييم ال يييالى 
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والنهيي ن يييأ ام قطييا  الم رفيية والت ليييم واالبتفييار ميير أ ييل ت ييييي االنتا ييية والنميي  االقتصييا ى 
(17)لل      لى اقتصا  م رفة وونى رائد على مست ى ال الم

. 

 ظرية العلمية القائم عليها منهجية التخطيط االسرتاتيجىاحملور الثانى: الن
ميير الجييددر يالييذكر، أل التخطيييط االسييتراتيجى  يي  يمشاييية تطيي ر ففييرى للتخطيييط، فهيي   

لييييس مًه ميييا  تخطيطيييا   دديييدا  مغيييادرا  لميييا سيييبقه مييير أنشيييطة تخطيطيييية يشيييتل  يييذرى، وإنميييا ف يييد 
عليييى مق ميييات التخطييييط ولط اتيييه افساسيييية التخطيييط االسيييتراتيجى  ييييع   دديييدا  للتخطييييط فقيي س 
  .(18)محدثا  فيها ن عا  مر الت دفعت تتًه والمر لة الحالية 

وإ ا كيييال التخطييييط التقلييييدى ف نيييى محاولييية التنبيييؤ ياإلتجا يييات المسيييتقبلية الميييؤثرة عليييى  
جى المؤسسة وتحددد ما الذى فمتر عمليه قبيل أل فحيدث  لي  المسيتقبل، في ل التخطييط االسيتراتي

عبارة عر التبصير يالشيتل المشيالى للمؤسسية فيى المسيتقبل، وال ميل عليى تحقييه  يذا الشيتل مير 
لييييع    ييييرام الت ييييدفعت المطل  يييية فييييى ال قييييت المعئييييم فييييى ويييي م واقييييو البي يييية الداللييييية والبي يييية 

  .(19)الخار ية للمؤسسة وما سيطرأ عليهما مر تغيير فى المستقبل
مصيييييطلت مركيييييب مييييير مصيييييطلحير أساسييييييير  ميييييا:  ومصييييطلت التخطييييييط االسيييييتراتيجى 

التخطيييط واالسييتراتيجية. أمييا مصييطلت تخطيييط في نييى عملييية منظميية واعييية ميير التًفييير ال لمييى 
السليم التى تسبه أى عمل لتحقييه اف يدا  المرسي مة فيى وي م ا تيا يات المسيتقبل وإمتانيات 

ا  المرسيي مة، واليييمر الحاويير،  يييث دنتهييى ب وييو لطيية تحييد : مييا فجييب عملييه لتحقيييه اف ييد
والتخطييييط فيييى  ييي  ر   ييي  تصيييميم  ييي رة للمسيييتقبل  (20) اليييعألس، والفلًييية، والقيييائم عليييى التنًييييذ.
  .(21)المنش   واإتشا  الطر  الم  لة  ليه

والتخطيط    فر الت امل مو المستقبل عبر افتراوات بي ية تصيمم عليى أساسيها بيدائل  
فسيتخدس البيددل الخياو ييه، وإ ا تحقيه االفتيران )م(  للتصر ، يحيث   ا تحقه االفتيران )أ(

  .(22) فستخدس البددل الخاو يه و تذا
واالسييتراتيجية لطيية تهييتم يالمسييتقبل ورسييم المسييارات والتيييار وتحددييد البييدائل لل  يي    

ف يييدا  م ينييية. واالسيييتراتيجية نميييط  يييياة للمؤسسييية فمتييير   راإيييه مييير ليييع  تتبيييو الجيئييييات. 
تمشيييل عقيييل المؤسسييية، و يييى تصييي ر واويييت للهيييد  ولل سييييلة والترتييييب المناسيييب واالسيييتراتيجية 
  .(23)لتحقيه الهد 
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والتخطييييط االسيييتراتيجى  ييي  المنهجيييية وال مليييية التيييى مييير لعلهيييا تيييتمتر المؤسسييية مييير  
االنتقييا  ميير مجيير  التًفييير فييى ال مليييات اإل ارييية الي مييية وم ا هيية افألمييات و يي ال   لييى رةييية 

مييل الددناميتييية الداللييية والخار ييية القييا رة علييى تحقيييه التغيييير فييى البي يية يمييا فحقييه مختلًيية لل  ا
 .(24)ت  يها  ف اال  يص رة أف ل للمؤسسة 

و ل  فل التخطيط االستراتيجى عملية تحددد كيًيية انتقيا  المؤسسية مير ال ويو اليرا ر  
رات تسييييتند يافسييييا  علييييى  لييييى مسييييتقبلها المر يييي م، فييييالتخطيط االسييييتراتيجى عملييييية اتخييييا  قييييرا

مجم عة مر التساةالت  و ى أدر نحر ا ل؟ وأدير نر يب أل نفي ل؟ وكييف سنصيل  ليى  نيال؟ 
 .(25) وكيف نقيس مدى تقدمنا؟

وعليييه فيي ل التخطيييط االسييتراتيجى للجام يية فسييتند  لييى فهييم واق ييى وعميييه لمييا دييدور فييى  
 ف وتحليلهيييا، وفهيييم البي ييية الخار يييية بي ييية الجام ييية الدالليييية، والت ييير  عليييى نقيييا  القييي ة و ال ييي

المحيطيية يالجام يية، محليييا  وإقليميييا  وعالميييا ، وال قيي   علييى الًييرو والتحييدفات أميياس تحقيييه ميييية 
تنافسييية للجام يية، وميير ثييم  يييا ة مجم عيية ميير البييدائل االسييتراتيجية التييى تقيي   الجام يية  لييى 

  .(26)ووو تنافسى متقدس بير الجام ات افلرى 
يط االستراتيجى مجموعة من الخصائص، التى تميزه، وتجعله المنهجية األكثور وللتخط 

 مناسبة لتحقيق مكانة تنافسية أفضل للجامعة، ومن هذه الخصائص: 
أل التخطيط االستراتيجى فق س على النظر ي ييد الميدى لبنيام المسيتقبل، أى التيرا  عيالم  -1

لنظيير فتيي ل فييى  ميييو المت نييات ليير دتحقييه و يي     ال لميير فسيي ى  لييى التراعييه، و ييذا ا
واإلتجا ات   لى افماس والخلف، أعلى، وأسًل، وإلى ما     يانبى، وإليى ميا  ي  ي ييد، 

امل   .(27)و ذل  ف د التخطيط االستراتيجى أ اة يصرية ت فر مدى رةية واسو ًو
تت مر عملييات التخطييط االسيتراتيجى كافية أنشيطة التجمييو والتحلييل والتًسيير وتحدديد  -2

 .(28)ل عقات واإلتجا ات للمتغيرات وافورا  المرتبطة يأ دا  المؤسسة ا
دركييي التخطيييط االسييتراتيجى علييى الحاويير والمسييتقبل علييى  ييد سيي ام، وكييذل  ال فغًييل  -3

 يييث  .(29)أ ييداث الماوييى، ويؤكييد ويهييد   ائمييا  نحيي  اإلبييدا  واالبتفييار واف ام المتميييي
( دي فر تبصيرا  (SWOT Analysisوالتحيدفات ل تحليل نقا  الق ة وال ي ف، والًيرو 

  .(30)وت مقا  مر النا يتير الفمية والفيًية فيما دتصل يالمؤسسة و ي تها المحيطة
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منهجييية التخطيييط االسييتراتيجى تركييي علييى االتجا ييات ال اميية الفلييية وليييس كشييرة الييدل    -4
تأثر سلبى كر   فى التًا يل، و ى منهجية ف الة تتسم يالمغامرة والهج س وليست عملية

ف ييل لأل يييداث البي ييية، و يييى عملييية مرنييية وليسييت  اميييدة، وم  هيية يافول ييييات وليسيييت 
مجيير   ويييافات متقط ييية، و ييى عمليييية واق يييية  ات مييدل    قيقيييى وم  هييية يالمتطلبيييات 
البي ية ور بات وا تيا ات أ حام المصالت مر المؤسسة، و ى عملية م  هة يم ادير 

ييرات للقيييا  وليسييت م جيير  ف ييام ف ييًان، و ييى عملييية مسييتمرة وليسييت عملييية ومًؤ
عروية، ويشارل فيها  مييو ال ياملير يالمؤسسية  تيى تجيد الخطية االسيتراتيجية مسياندة 
ميير الجميييو، بدافيية ميير اإل ارة ال ليييا  لييى ال يياملير يالمؤسسيية، والييذدر دتحمليي ل مسيي  لية 

  .(31)التنًيذ والقياس يافنشطة التى دتطلبها نجال الخطة
دلتييس التخطيييط االسييتراتيجى يالتحليييل المنطقيى والم ويي عى للم اقييف واف ييداث، واليير ط  -5

 المنهجى لل عقات بير المتغيرات والتًسير ال لمى المحادد لداللة اإلتجا يات وال عقيات.
ويق س التخطيط االستراتيجى على نظاس للم ل مات متفامل وف ا ، وتي ا  أ مية لا ية 
المرونيية والقييدرة علييى التفيييف فييى نظيياس التخطيييط التر يي ى مييو تيادييد التقلييب واالوييطرام 
البي يييى، ويصييي ب تحقييييه  لييي   ال مييير ليييع  البيانيييات والم ل ميييات التيييى د فر يييا نظييياس 

  .(32)الم ل مات
يط االسيييتراتيجى ياالسيييتمرارية  ييييث  نيييه ديييدرل ب وييي ل أل ال مليييية ليسيييت دتمييييي التخطييي -6

مجيير  ووييو لطييط ثييم تنًيييذ ا، فهييذ  الخطييط تفيي ل فييى  ا يية  لييى ت ييددل ياسييتمرار فييى 
 .(33)و م  قائه الس   االقتصا ى وتيادد المنافسة وكذا ال غط اإل تماعى

ي المؤسسية فيى المسيتقبل، التخطيط االستراتيجى نظاس دتم مر لعله تحددد مجاالت تميي -7
و لييي  بنيييام  عليييى نقيييا  القييي ة ونقيييا  ال ييي ف فيييى أ ام المؤسسييية، والًيييرو والتحيييدفات 
الم  يي  ة فييى البي يية الخار ييية، و ليي  لتطيي ير وتنمييية مجيياالت التميييي والتنييافس المتا يية 

  .(34)أماس المؤسسة فى المستقبل لتصميم المستقبل المر  م فيه

 االسرتاتيجى ومربرات استخدامه فى دعم القدرات التنافسية للجامعةاحملور الثالث: التخطيط 
عنيييييد تنييييياو  مبيييييررات و واعيييييى افلييييييذ ييييييالتخطيط االسيييييتراتيجى فع ييييي  أنهيييييا مبييييييررات 
و واعيييييييى أفرألتهيييييييا التغيييييييييرات والتحييييييي الت فييييييييى البي ييييييية المحيطييييييية يالمؤسسييييييييات وكيييييييذل  يأي ييييييييا  

 تخال ما فحدث  الل المؤسسات.
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ات ألييييا ة ملم سييية فيييى  ر ييية المنافسييية وتن عهيييا والت اميييل تًيييرن ال  لمييية عليييى المؤسسييي
الً يييا  ميييو تغييييرات البي ييية الددناميتيييية وتييي فير الت  يييه االسيييتراتيجى اليييذى فسييياعد المؤسسييية عليييى 

  .(35)ل ن  مار المستقبل المجه  
فى ئل الظرو  الددناميتية والمتغيرة التى ت ا ه المؤسسيات دتطليب افمير التًاعيل ميو 

المتغييييرة ي عيييدا  وتنًييييذ لطييية اسيييتراتيجية للمؤسسييية. ففانيييت الجام يييات ت تقيييد أل  يييذ  الظيييرو  
ق ية المنافسة ي يدة عنها وال فخشى عليها منها، لفر ميدال ال مل لم ف د كميا كيال، وأ يبحت 
المنافسيية وتطيي ير التحالًييات االسييتراتيجية ق ييافا ملحيية تمييس يقييام الجام ييات، وميير ثييم علييى كييل 

  .(36)ريقة التى تت امل بها مو  ذ  الق افا ام ة أل تحد  الط
و نيييال تحيييدفات كبييييرة تنتظييير المؤسسيييات  الييييا ، ولا ييية فيييى اليييدو  المن يييمة أو التيييى 
تس ى لإلن ماس  لى منظمة التجارة ال المية، ف ل  ذ  المؤسسات ستجد نًسها فى م قو تنافسى 

البحييث عيير التخطيييط ويي يف فييى و ييه منظمييات عالمييية كبيييرة ، فهييذا فييرن علييى المؤسسييات 
لنًسيييها يميييا فمتنهيييا مييير اميييتعل ميافيييا تنافسيييية والمحافظييية عليهيييا، و نيييا تيييأتى أ ميييية التخطييييط 
االسييتراتيجى فييى رسييم المسييار المسييتقبلى للمؤسسيية وسييد الًجيي ة بييير وويي ها الحييالى و يي ال   لييى 

 (37) ووو تنافسى مر  م فيه.
صييحيحة لتحقيييه اف ييدا  و يليية و ييذل ، أ ييبت التخطيييط االسييتراتيجى  يي  المنهجييية ال

اف ل ولا ة فى افنشطة الق مية كالت ليم والبحث ال لمى و ير ا، مميا فشيتل مسيتقبل واقيات 
الدولة البشرية، و التيالى واقاتهيا االنتا يية واالقتصيا فة، وتطليب افمير ال ميل عليى وويو لطية 

ة تمتييينهم مييير المنافسييية فيييى اسيييتراتيجية للت لييييم ال يييالى لتأ ييييل الخيييريجير يمسيييت ى كًيييامة و ييي  
 .(38)الحص   على فرو عمل  الل الدولة ولار ها

ومييييير مبيييييررات اسيييييتخداس التخطييييييط االسيييييتراتيجى فيييييى مجيييييا  الت لييييييم: اإتشيييييا  و ييييي   
ألطيييييييام فيييييييى أ ام المؤسسييييييية وااللًيييييييا  فيييييييى ال  ييييييي    ليييييييى نتيييييييائ  متطايقييييييية ميييييييو اف يييييييدا  

اال تماعيييييييية افليييييييرى،  يييييييذا الم وييييييي عة، وت قيييييييد وتشييييييياي  النظييييييياس الت ليميييييييى ميييييييو افنظمييييييية 
ف ييييع  عميييييا د  يييييد  اليييييل النظييييياس الت ليميييييى ميييير عنا ييييير متداللييييية ومتشيييييايتة. وكيييييذل  تظهييييير 
أ مييييييية التخطيييييييط االسييييييتراتيجى عنييييييدما تجييييييد المؤسسيييييية أل أ ائهييييييا فختلييييييف عيييييير أ ام مشيعتهييييييا 
ميييير المؤسسييييات المنافسيييية، و نييييا دييييتم المرا  يييية والتغيييييير الجييييذرى فييييى رسييييالة ورةييييية المؤسسيييية 

 .(39)دافها االستراتيجية ولطتها االستراتيجية يحشا  عر السببوأ 
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ومييير المبيييررات أف يييا  أل المؤسسيييات الت ليميييية أ يييبحت نظميييا  مًت  ييية تتمييييي ييييالتغير 
السيييريو والمسيييتمر نظيييرا  لميييا فحيييدث   لهيييا فيييى البي ييية الخار يييية  يييير المسيييتقرة، فتطليييب افمييير 

، فالنظيياس الجييام ى  يي  نظيياس مًتيي ل يطب ييه، (40)االعتمييا  علييى التخطيييط االسييتراتيجى للجام يية 
 . (41)دؤثر ويتأثر ببي ته الخار ية
، أنه يات لياما  عليى الجام يات أل تتبنيى التخطييط االسيتراتيجى كميدلل وخالصة القول

لدعم قدراتها التنافسية، لينقلها  لى ووو تنافسيى أف يل، و لي  نظيرا  ليب ر ال  اميل والمتغييرات 
 مية وأسبام لج م الجام ات للتخطيط االستراتيجى، والتى ت وت وتًسر الحا ة التى تييد مر أ 

  الماسة لتبنى وتطبيه ففر التخطيط االستراتيجى فى الجام ات، و ى:
 ت قد البي ة التى تت ا د وت مل فيها الجام ة . -1
بييروأل ال ددييد ميير التحيي الت التييى تتطلييب أل ت يييد الجام يية النظيير فييى أوويياعها يصييًة  -2

 رة  تى تحقه البقام الً ا .مستم

 .  (42)ت ائم  ور الجام ات كمحرل ل ملية التنمية الشاملة -3

ثيييي رة اإلتصيييياالت والتنييييامى المسييييتمر فييييى تفن ل  يييييا الم ل مييييات واإل تيا ييييات المتغيييييرة  -4
والسري ة مر قبل البي ة الخار ية، والتغيرات فى المتطلبات مر الم ار  الماليية والبشيرية، 

الستانى والطلب على الت ليم الجام ى مو و    أعبيام ماليية، والحا ية  ليى وأليا ة النم  
الم اممة مو الت  هات ال المية فى الت ليم الجام ى وفى س   ال مل  كل  ذ  افسيبام 
تلييييس الجام ييية بتبنيييى التخطييييط االسيييتراتيجى مييير أ يييل التحسيييير المسيييتمر، وأ ام أنشيييطة 

  .(43) وأعما  مختلًة عر المنافسير

 احملور الرابع: األهداف املستفادة من تطبيق منهجية التخطيط االسرتاتيجى للجامعة
ف د التخطيط االسيتراتيجى ويرورة ولييس ترفيا  نظيرا  فنيه دهيد  فيى النهافية  ليى تحسيير أ ام 
المؤسسة، فالتخطيط االسيتراتيجى دهيد   ليى تحدديد ميا اليذى تسي ى المؤسسية  ليى تحقيقيه، وت وييت 

ييير فييى المؤسسيية كتييل، وت قييو التغيييرات فييى البي يية المحيطيية وت  يييه المؤسسيية وفييه  ليي ، معمييت التًف
وتحدديييد افي يييا  االسيييتراتيجية يميييا فسييياعد فيييى تخصييييال المييي ار  المتا ييية وتحدديييد وييير  اسيييتخدامها، 

   .(44)ويحسر مر   رة المؤسسة وإعطائها سم ة ويبة لدى كافة  ماعات أ حام المصالت
خطيييييط االسييييتراتيجى تحقيييييه التميييييي للمؤسسييييات، و ليييي  ميييير لييييع  والهييييد  النهييييائى للت

مرا  ة ئرو  سي   ومجيا  عميل المؤسسية وا تيا يات المسيتًيددر والتطي رات التفن ل  يية فيى 
البي ة المحيطة ومدى وفرة الم ار  التى قد تمشل فر ا  أو تحدفا  أماس المؤسسة. وي يو التخطييط 
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ى  فجييا   اليية ميير التقييارم بييير ميي ار  المؤسسيية وقييدراتها االسييتراتيجى لطيية اسييتراتيجية تييؤ ى  ليي
الدالليييية و يييير الًيييرو و التحيييدفات الخار يييية، و لييي  فحسييير اسيييتغع  الًيييرو بتقيييدفم منتجيييات 
ولدمات تلبيى الحا يات والت ق يات المتغييرة للمسيتًيددر وأ يحام المصيالت، وكيذل  بتخًييف ميا 

ر نقييا  القيي ة وعييعج نقييا  ال يي ف، و التييالى تًروييه البي يية المحيطيية ميير تحييدفات، واالسييتًا ة ميي
بليي ا اف ييدا  االسييتراتيجية للمؤسسيية ممييا فسييهم فييى تً قهييا علييى المنافسييير و عييم قييدرتها علييى 

  .(45)ال مل فى بي ة تحًل يمتغيرات وتحدفات متن عة ومتسارعة ومتصارعة
 قي   عليى والتخطيط االستراتيجى كمدلل لتحقيه و عيم تنافسيية الجام ية دهيد   ليى ال

نقييا  القيي ة وال يي ف  الييل الجام يية تجييا  تحقيقهييا ميافييا تنافسييية، وال قيي   علييى التحييدفات أميياس 
الجام ييية مشيييل التغيييير المتع يييه فيييى  ا يييات سييي   ال ميييل وتياديييد الطليييب عليييى الت لييييم الجيييام ى 

وتغيير  والمنافسة بير الجام ات الحت مية والخا ة، والمنافسة بير الجام ات ال ونية واف نبية،
س   ال مل الدولى، وارتًا  تفلًية اإلنًيا  عليى الت لييم والبحيث ال لميى، و ير يا، وال قي   عليى 
الًرو المتا ة  اليا  ومستقبع  أماس الجام ية فيى بي تهيا المحيطية يميا ديدعم قيدرتها عليى التنيافس 

ًيراإة مييو مشيل فيرو و ي   مي ار   ويافية للجام ية بتسي يه الخيدمات الجام يية وإفجيا  ععقيات 
مؤسسات ال مل واإلنتاج والصناعة، و نام تحالًيات اسيتراتيجية ميو  ام يات محليية وعالميية يميا 

 (46) ددعم المتانة التنافسية للجام ة واالستًا ة مر تجارم الجام ات الدولية المتقدمة.
والتخطيط االستراتيجى فحد  افورا  التى ت  ه الجام ة نح  مستقبلها التى تر ب فيى 

حقيقيييه، وتشييييجيو مختلييييف مت نيييات المؤسسيييية علييييى ال ميييل فييييى تنييييا م لتحقييييه  ييييد  مشييييترل، ت
واالتًييا  علييى رةييية مشييتركة لفييل ميير فسييهم فييى عمييل الجام يية وتشييج يهم علييى الت امييل يأففييار 
مبتفرة مو الت  هات االستراتيجية للجام ة، وفتت قن ات للحي ار بيير  مييو المشياركير فيى وويو 

اتيجية يمييا ف مييه فهمهييم لرةييية الجام يية ويييدعم تبنيييهم للخطيية االسييتراتيجية، وتنًيييذ الخطيية االسييتر 
وإ داث الت افه بير الجام ة والبي ة المحيطة بها، ومسياعدة الجام ية فيى تحدديد أول ياتهيا وتقلييل 
التحييدفات المت ق يية وتحقيييه اسييتخداس أمشييل للميي ار  واإلمتانيييات ميير لييع  رةييية واوييحة ي يييدة 

د التياراتها فى المدى الب يدالمدى تحد  مرك  .(47) ي الجام ة فى المستقبل وتًر
ولتاما، فجب تطبيه التخطيط االستراتيجى كمنهجيية وعمليية تسياعد الجام ية فيى  ينو 

فالتخطيط االستراتيجى فقدس و نام وتط ير ميية تنافسية تتً   فيها على الجام ات المنافسة لها. 
 . (48) ميو مت ناتها له  ور فى نجال الخطةرةية يان رامية للمؤسسة كلها، و 
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 . 39-38، و و 2009التجارة ياإلسماعيلية،  ام ة قناة الس يس، 
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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.  
 


