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هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على مدى ممارسة التخطيط اإلستراتيجي فيي الجامعيا  
الميهه  الوفي ي التيلإلييق ف يد السعودية من وجهة نظير رسسياا اساسياحي  إيت إسيتخدح ال ا يت 

تييإ إيتيييار دفييراد عإهيية الدراسيية ي يي م ع ييوادي ميين مجتميي  الدراسيية والم ونيية ميين جمييي  رسسيياا 
)جامعية المليع عايدالع ف  فيي جيداق وجامعية  السعوديةالي ومية  الجامعا ثالثة من اساساح في 

رديس  137العإهة على .  إت إشتملت الملع يالد في ابهاق وجامعة الملع فيصم في اال ساا(
اسإ. واد إستخدمت اإلست انة كأداا لجمي  الايانيا  والمعلوميا  المطلو ية. ويلصيت الدراسية إليى 

  م عهصرًا مهمًا وميورًا ت  التخطيط اإلستراتيجي دن ممارسة  عملية مجموعة من الهتاد  دبرزها 
 .(السييعودية ي )الجامعييا رديسييًا ميين مييياور الجييودا الواجييف تطاي هييا فييي ماسسييا  التعليييإ العييال

ورسالتها ودهدافها ميورًا لهوفتهاق يما في ذلع دن طتها التر وفة وجسمها  الجامعةعد رسفة يإت ت  ي
ان ياإلضيييافة اليييى (ق السيييعودية الطالبيييي ودورهيييا فيييي إتيييار ماسسيييا  التعلييييإ العيييالي )الجامعيييا 

)ميييديال ق مخرجيييا (  اإلسيييتراتيجيالتخطييييط  ممارسييية عمليييية ومعيييا إر ههييياص اصيييور يم ونيييا 
عييدح مسيياهمة الخطيية و  تي إ فييةوجييود بييرام   عييدحياالضييافة الييى  الييذو وضيييتا مييياور الدراسيية.

كميييا دوفيييت الدراسييية يعيييدد مييين  .رسسييياا االاسييياحفيييى ت وفييية اليييرو  الوتهيييية ليييدى  اإلسيييتراتيجية
وف ونيوا  االسيتراتيجيلتخطييط رسساا اساساح للمارسة عملية االتوفيا  من دهمها دن  تإ تأهإم 

ياإلضيييافة اليييى عيييدد مييين  . االسيييتراتيجي مييين ذو المييياهال  العلميييية العلييييا فيييي مجيييا  التخطييييط
التخطييييييط الم تر يييييا  عليييييى سييييياإم المعيييييا  ال اليصيييييرم العميييييم عليييييى إيجييييياد معيييييا إر ممارسييييية 

الجامعا  الي ومية السعودية ي  م  لممارسةواشتراط توافر شواهد و راهإن  للجامعةاإلستراتيجي 
 .لماسسا  التعليإ العالي ي  م عاح لهاياص وا

 
 ممارسييية االسيييتراتيجيق التخطييييط عمليييية االسيييتراتيجيق التخطييييط التخطييييطق :الكلماااامل املحتا ياااة

 .رسساا االاساحق الجامعا ق االستراتيجي التخطيط
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The extent of the practice of strategic planning in Saudi universities 

from the point of view of department heads 

Case Study: (King Abdulaziz University in Jeddah, King Khalid University 

in Abha, King Faisal University in Al-Ahsa) 

Abstract 
This study aimed to identify the extent of the practice of strategic 

planning in Saudi universities from the point of view of the heads of 

departments; where the researcher used the descriptive analytical 

method, the sample of the study was randomly selected from the study 

population consisting of all heads of departments in three Saudi public 

universities (University King Abdulaziz University in Jeddah, King 

Khalid University in Abha and King Faisal University in Al-Ahsa). The 

sample included 137 department heads. The questionnaire was used as a 

tool to collect the required data and information. The study concluded 

with a number of results, most notably that the exercise of the strategic 

planning process is an important element and a major axis of quality to 

be applied in higher education institutions (Saudi universities). The 

university's vision, mission, and objectives are central to its identity, 

including its educational activities, its student body and its role within 

the framework of higher education institutions (Saudi universities), in 

addition to the limitations of the components and standards of the 

practice of strategic planning process (inputs, outputs), which were 

explained by the study axes. In addition to the lack of incentive programs 

and the contribution of the strategic plan to strengthen the national spirit 

of the heads of departments. The study also recommended a number of 

recommendations, the most important of which is to qualify department 

heads to practice the strategic planning process and be of the highest 

scientific qualifications in the field of strategic planning. In addition to a 

number of proposals, including but not limited to: Work on the criteria 

for the practice of strategic planning of the university and the 

requirement of evidence and evidence of the practice of Saudi public 

universities in particular and institutions of higher education in general.  

 

Key Words: Planning, Strategic Planning, Strategic Planning Process, 

Practice Strategic Planning, Universities, Department 

Heads. 
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اير عين عمليية ي ع في التعليإ العالي )الجامعا  السعودية(ق التخطيط االستراتيجيان ممارسة 
تسييتهد إلييى فهييإ وااعييي وعمإيي  لمييا  ييدور فييي بإليية الماسسيية الدايلييية ومياوليية التعييرف إلييى ال ييرص 

مييين تواييي  المسيييت ام التعلييييإ العيييالي )الجامعيييا  السيييعودية(  والمخييياتر التيييي تهطيييوو علإهييياق ميييا ي م  ييين
)الجامعييا  السييعودية(  التعليييإ العيياليالتخطيييط االسييتراتيجي فييي ممارسيية واست ييرافا واإلعييداد لييا و ن 

يعمييم علييى تيسييإن الظييروف و جتييذا  تييال  دكعيير ت وًايياق وتيييد ت المه يي   والمرافيي ق واليصييو  
  ((Wright, Kroll, & Parnell, 1998)على الموارد المادية الالزمة لتي إ  اسهداف. 

 التخطيط االستراتيجي مين دهيإ وئيادإل اإلداراق فمين الصيعف تصيورممارسة   عتاري  لذا 
ماسسيية تمييارا ن يياتها بييدون تخطيييطق و ال فالاييد م هييو الع ييواديةق دو االرتجييا  الييذو يجعلهييا 

 ((Dooris, Kelley, & Trainer, 2004. عرضة لم اج   وموااإل سإلة ليست ياليس ان
دو يطيييية علييييى اإلدارا الهاجيييييةق والرا يييية فييييي اسييييتخداح الييييذكاا ممارسيييية وفعتمييييد نجييييا  

اسهداف المه ودا من يال   سن إيتيار اسهيدافق وتيد يد اثيار  ال  رو يإاتدارق للوفو  إلى
ق مييي  معرفييية التييييديا  الجامعيييةوالتواعيييا  المسيييت الية و م انيييا   -الدايليييية والخارجيييية-الاإلتيييإن

المصا  ة لها وسام التغلف علإهاق ولن  تإ ذلع إال م  وفرا في المعلوما ق والمياهلإن ال يادرفن 
ممارسية (. لهيذا تواجيا 2006ق وترجمتهيا إليى بيرام  عميم )الهاللييق على تيلإم هذه المعلوما 

فيعو ا  فيي التهايا يالمسيت امق التخطيط االستراتيجي في التعليإ العالي )الجامعيا  السيعودية(  
وفيي التخطيييط دكعيير مين دو واييت مُييىق نظييرا  لوجودهيا فييي بإليية عميم دايلييية ويارجييية سييرفعة 

 ما  واالتصاال ق واسنظمة وال وانإن والتعليما ق الت لف في الت هولوجياق والمعلو 
التخطييييييط  ممارسيييييةمييييين ههيييييا سيييييارعت اإلدارا  الجامميييييية عليييييى كافييييية المسيييييتوفا  إليييييى 

ق التعلييإ العيالي )الجامعيا  السيعودية(االستراتيجيق نظرًا لما يي  ا من نتاد  هامة على مستوى 
ا والمتوسيطة واليدنيا للم ياركة فيي التخطييط فهو  تيح ال رفة دماح كافة المستوفا  اإلدارفية العليي

والته إييييذ والت ييييوفإ للخطييييط االسييييتراتيجيةق ممييييا ي سيييياهإ فييييي تيسييييإههاق وف خليييي  اليييييس يالمسيييياولية 
 ((Brewer, 2003واالنتماا وااللت اح لدى اسفراد اتجاهها. 

فالجامعييييا  الي وميييييية السيييييعودية كمعيالتهيييييا فيييييي دو  العييييالإق تعييييياني مييييين مجموعييييية مييييين 
ديا  مههيياق تييدني اييدرا الهظيياح الجييامعي علييى مجيياراا الت ييدح العلمييي والت هيييق ون يي  الايانييا  التييي

اإل صييادية للتخطيييط االسييتراتيجيق ون يي  اسفييراد المييدر إن علييى التخطيييط االسييتراتيجيق وايييا  
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هي لييية إدارفيية فعاليية علييى المسييتوى الجييامعيق ممييا يجعييم الياليية ملييية إلييى ضييرورا إعييداد يطييط 
يجية للماسسيييا  الجاممييييةق تتهاسييي  مييي  الخطييية االسيييتراتيجية الوتهيييية للجامعيييا ق وتييييد ت اسيييترات

الخطيييييط االسيييييتراتيجية الموضيييييوعة ي ييييي م دوروق والعميييييم يأسيييييلو  مههجيييييي دثهييييياا إعيييييداد الخطييييية 
االسييتراتيجية للماسسييية واسييتخداح دسيييلو  التخطيييط يالم ييياركةق ميي  ضيييرورا ايت ييار ات يييا  الخطيييط 

ر متطل ا  نجا هاق والسعي سن ت ون الخطة االستراتيجية للجامعيا  الي وميية االستراتيجية وتوفإ
السييييعودية واامييييييةق وتمو يييييةق فيييييي الوايييييت ذاتيييياق تأييييييذ ياالعت يييييار الظيييييروف المييطييييية والتغإيييييرا  

 (2008عي ةق  الميتملةق وتسعى لرسإ مسار التطور واالرت اا على المدى المهظور )دبو
دن الممل ية العر يية السيعودية الإيوح ليسيت يياجية إليى ا   يرى ال ا يت سوعلى ضوا ما 

جامعييا  ت لإدييية ي ييدر مييا هييي يياجيية إلييى جامعييا  م هافسييةق كمييا دنهييا يياجيية إلييى رسفيية تعليمييية 
جد ييداق  تييى تييتم ن ميين مواك يية التطييورا  العالمييية المتسييارعة فييي العييالإ والطلييف المت ا ييد علييى 

ية. لهيذا عليى اإلدارا  الجامميية دن ت يوح ياتخياذ م يادرا  التعليإ في ئم العولمة والتهافسية الدول
لتخطيييط االسييتراتيجيق وت عإييم شييراكة المجتميي  يجمييي  اهواتييا وشييرادياق وتييوفإر ممارسيية ان ييطة ل

 الموارد المالية الالزمةق ييًعا عن  لو  دادمة يما  تواف  م  متطل ا  المر لة.

فيييي ئيييم بإلييية تتمإييي  يعيييدح االسيييت رار وعيييدح الع يييا  وتسيييار  وتإيييرا التغإيييرا  عليييى كافييية 
إ اإلدارا  العلييا يميا اسفعدا االاتصادية والسياسية واالجتماعية والع افيةق ي ون اسفيم هيو فهي

رسسيياا اساسيياح فييي الجامعييا  الي ومييية السييعودية للتخطيييط االسييتراتيجي وممارسييتا ي يي م فإهييا 
ميييين دجييييم زفييييادا فييييرص ي يييياا ونجييييا  الجامعييييا  الالتييييي  ييييد رونها ولُييييمان  ييييياح هييييذه يييييال ق 

الماسسيييا  الجامميييية يييياسدوار المهاتييية بهيييا عليييى دفُيييم وجييياق  إيييت دوفيييت الدراسيييا  ودورا  
العمم يُرورا  ياح الماسسيا  الجامميية ومراكي  ال ييوتق بتاهيي التخطييط االسيتراتيجي لعملهياق 

ر داية وعمليية فيإن التخطييط االسيتراتيجي  ه غيي دن تتاهياه الدولية فيي ول ي ي يون هيذا التاهيي دكعي
 (2008)ابو عي ةق  "كم مراف هاق وف ون شامال لجمي  اطاعا  التهمية.

 ةهتماح من اام وزارا التعلييإ العيالي السيعوديإ دما على الصعإد الوتهي السعودوق فههاص 
وفة في الممل ة العر ية السعوديةق واالهتماح التخطيط االستراتيجيق وفي ئم العورا التهمممارسة ي

( والمإ انيييية السييعودية رفييي  المسييتوى يييال  السييهوا  الماضييية يجييودا التعليييإ العييالي )الجامعييا 
الهادلة التي يصصتق من هها تولد  ف را هذه الدراسةق فما يسعى إلييا ال ا يت ههيا هيو تسيليط 
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لتخطييييط االسيييتراتيجي فيييي اليامعيييا  الُيييوا عليييى موضيييو   إيييوو وهييياحق هيييو ميييدى ممارسسييية ا
الي وميية السيعودية. وعلييا تيييدد  م ي لة الدراسية فييي السياا  اليرديس التيياليم ميا ميدى ممارسيية 
التخطيط االستراتيجي في اليامعا  الي ومية السعودية في الممل ة العر ية السيعودية مين وجهية 

 "نظر رسساا اساساح فإها؟

 خالل هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية: وفي ضوء ما سبق يحاول الباحث من
ما مدى وضو  الم هوح العلمي للتخطيط االستراتيجي في الجامعا  الي ومية السيعودية  -1

 من وجهة نظر رسساا االاساح؟
هتماح رسسياا اساسياح يممارسية التخطييط االسيتراتيجي فيي اليامعيا  الي وميية إ ما مدى  -2

 السعودية؟السعودية في الممل ة العر ية 

مييا مييدى ممارسيية عملييية التخطيييط االسييتراتيجي فييي اليامعييا  الي ومييية السييعودية فييي  -3
 الممل ة العر ية السعودية من وجهة نظر رسساا اساساح؟

التخطييط االسيتراتيجي فيي الجامعيا  الي وميية  ممارسة ما هي المعواا  التي اد تواجا -4
 السعودية من وجهة نظر رسساا االاساح؟

 

ممارسية عملييية ميدى ت مين دهميية هيذه الدراسية ميين ييال  تهاولهيا لموضيو  هيياح دال وهيو 
التخطيط االستراتيجي في اليامعا  الي ومية السعودية في الممل ة العر ية السعودية من وجهية 

 ". لذا ت ه    دهمية ال يت يما  ليمحنظر رسساا اساسا
ق ومتخييذو التعليييإ العييالي )الجامعييا  السييعودية(دن يسييت إد المخططييون فييي مجييا    توايي  -1

التخطييط االسيتراتيجي  ميدى ممارسيةال رارا  التعليمية من هذه الدراسة فيي التعيرف إليى 
ميييا يسييياعد فيييي وضييي  اسيييتراتيجيا  والييييا  عميييم مق الجامعيييا  الي وميييية السيييعوديةفيييي 

 تساهإ في تطوفره.

ي ي م  والسيعوديةهذه الدراسة في إثراا الم ت ة العر ية ي  م عاحق  من المتوا  دن تسهإ -2
 ياصق في ددبيا  متخصصة في التخطيط االستراتيجي.

ت إيييد هيييذه الدراسييية ال يييا عإن والمهتميييإن فيييي التعلييييإ العيييالي )الجامعيييا (ق وذليييع ييييإجراا  -3
 دراسا  مماثلة بهاا على نتاد  الدراسة وتوفياتها.
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ق وموايييي  الدراسيييية مجيييياال تيييياد  الدراسيييية التعييييرف إلييييى دديييير  توايييي  ميييين يييييال  تيلإييييم ن -4
التخطييييط االسيييتراتيجي فيييي الممل ييية ممارسييية عمليييية فيييي  الجامعيييا  الي وميييية السيييعودية

 العر ية السعودية من وجهة نظر رسساا االاساح فإها.

 :تهدف هذه الدراسة إلى بيان ما يلي
التخطيييييط االسييييتراتيجي فييييي اليامعييييا  الي ومييييية عملييييية ممارسيييية علييييى مييييدى  تعييييرفال -5

السييعودية فييي الممل يية العر ييية السييعوديةق ميين وجهيية نظيير رسسيياا االاسيياح فإهيياق لإتم هييوا 
من الواوف على درجية ممارسيتهإ للتخطييط االسيتراتيجيق ل يونهإ معهإيإن بوضي  وته إيذ 

اعد المسياولإن فيي اتخياذ ال يرارا  المهاسي ة لتيسيإن الخطط فإهاق للتوفم إلى نتاد  تسي
 اسداا من دجم الوفو  إلى عملية تعليمية دكعر نجاً ا.

التخطييط االسيتراتيجي فيي اليامعيا  عمليية هتمياح رسسياا اساسياح يممارسية إ مدى  تايان -6
 .الي ومية السعودية في الممل ة العر ية السعودية

لتخطيييط يييال  ممارسيية عملييية ا اساسيياحرسسيياا ا جييالمعواييا  التييي اييد تواتايييان ماهييية  -7
 .االستراتيجي في الجامعا  الي ومية السعودية

ق  إيت تمتعيت ضرورا مليةالتخطييط االسيتراتيجي فيي واتها اليالي ممارسة  تل يد دفي ي
 وميين ماييررا  طيييط يمتييد سكعيير ميين در عيية ع ييود.الممل يية العر ييية السييعودية بت لإييد راسيي  فييي التخ

  "ما  ليم (1995ق زفدانالتعليإ العالي )الجامعا  السعودية( )في  االستراتيجيالتخطيط ممارسة 

مردودًا وتوئي ًا معميرًا ليرسوا اسميوا   إيت  التعليإ العالي )الجامعا  السعودية(اعت ار  -1
 . اتي ثماره دضعافًا مُاع ة

للت يدح  جامعا  ي  م عاح والجامعا  الي ومية السعودية ي ي م يياصالضرورا مجاراا  -2
 .والتغإر السرفعإن في العالإ الإوح

و قيمتيا االستراتيجي في التعليإ العالي )الجامعا  السعودية( التخطيط يممارسة اإليمان  -3
 في السيطرا على المست ام.

 و لولها. التعليإ العالي )الجامعا (الت امم بإن م  ال   -4
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 :إستخدم الباحث عدة مناهج منها
بهدف  االستراتيجيم وفتمعم في إست راا التطاي ا  المختل ة للتخطيط المنهج اإلستقرائي -1

 .الجامعا في  االستراتيجيوض  إتار عاح ونظاح مت امم لتي إ  التخطيط 
و رشييادها إلييى التخطيييط  االسييتراتيجيالتخطيييط  ممارسييةم وفتمعييم فييي المنننهج التحليلنني -2

 السليإ. االستراتيجي
فيييي  االسيييتراتيجيللتخطييييط  الهظيييرو م وفتمعيييم فيييي دراسييية اإلتيييار المننننهج اإلسنننتنبا ي -3

التعليييإ العييالي وذلييع فييي ضييوا مييا ورد فييي مصييادر إدارا  الجامعييا  الي ومييية السييعودية
ت التييي تمييت فييي هييذا والتخطيييط اإلسييتراتيجي وفييي ضييوا الدراسييا  وال يييو )الجامعييا ( 

 .االستراتيجيالمجا  وذلع للتوفم لتيد د الم اهيإ المتعل ة يالتخطيط 

رسسيييياا اساسيييياح فييييي ثالثيييية ميييين والم ونيييية ميييين جمييييي   إيتييييار ال ا ييييت مجتميييي  الدراسيييية
( 106عليى )الجامعا  الي ومية السعودية وهي جامعة الملع عادالع ف  في جيدا  إيت ا تيو  

( اسييإق وجامعيية المييع فيصييم فيييي 42اسييإق وجامعيية الملييع يالييد فييي ابهييا  إييت ا تييو  علييى )
( اسيإ وهيو ن سيا 240( اسيإ. ف يان اجميالي عيدد االاسياح ك يم )92الدماح  ست ا تو  عليى )

 137وعيددهإ لالاسياح عإهة ع وادية من مجتمي  الدراسية ال ا ت و يتار مجمو  رسساا االاساح 
 . % من اجمالي رسساا االاساح57و ما نساتا رديس اسإ د

 ة:  ااااااوعياااااادود املوضاااااااحل
ااتصيييير موضييييو  الدراسيييية علييييى مييييدى ممارسيييية التخطيييييط االسييييتراتيجي فييييي الجامعييييا  

الييد فييي ابهيياق وجامعيية )جامعيية الملييع عاييدالع ف  فييي جييداق وجامعيية الملييع ي السييعوديةالي ومييية 
 الممل ة العر ية السعودية. في. الملع فيصم في اال ساا(

 ة:  اااااانيااااادود املكااااااحل
)جامعيية الملييع عاييدالع ف  فييي السييعودية الي ومييية الجامعييا   ثالثيية ميينااتصير  الدراسيية علييى 

 مل ة العر ية السعودية.المفي . جداق وجامعة الملع يالد في ابهاق وجامعة الملع فيصم في اال ساا(
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 ة:  اااااارياااااادود البشاااااااحل
الجامعا  السعودية ثالثة من  علىااتصر  الدراسة اليالية على جمي  ارسساا اساساح 

 الممل ة العر ية السعودية.

 ة:  اااااادود املنهجياااااااحل
 تطاي ها.تيدد  نتاد  هذه الدراسة يصد  دداتهاق وث اتهاق وعإهتهاق و جرااا  

 ي:  ااااارتاتيجاااااط االساااااالتخطي
"هييو عملييية تيييدد شيي م الماسسيية ومسييت الهاق وتهييتإ بتصييميإ اسييتراتيجيا ق ووضيي  دهييداف 

ص اادرا على توئيي  واسيتخداح دمعيم للميوارد المتا يةق واسيتعمار ال ير  الجامعةو رام  زمهية تجعم 
الذكية في ضوا التيلإم للاإلتإن الدايلية والخارجية وفوال لتي إ  اسهيداف المه يودا. وف ياا فيي 

 (2006هذه الدراسة من يال  المياور واسيعاد التي ت ملها ددوا  الدراسة". )الهالليق 
 تبنى التعريف اإلجرائي التالي: الباحث

دراسيية جمييي  المتغإييرا  الدايلييية م هييوح إدارو  تُييمن تيلإييم و التخطننيا اتسننتراتي ي: 
ن ييياط ال يييواق والُيييعإل والمتغإيييرا  الخارجيييية فيييي  المتمعليييةالجامعيييا  الي وميييية السيييعودية و فيييي 

المتمعليية يييال رص والتهد ييدا ق وفييتإ ميين ياللييا فيييا ة  الجامعييا  الي ومييية السييعوديةالمييطيية 
الوفييو  إلإهييا  الجامعييةح ق ورسفتهيياق ووضيي  االسييتراتيجيا  واسهييداف التييي تطمييالجامعييةرسييالة ا

 يال  ال ترا ال مهية المخطط لهاق م  االستعمار اسمعم ل افة الموارد المتا ة.

ي صيد بهيا الييد اليذو  تيوافر فييا التخطييط االسيتراتيجي فيي اليامعيا  : مدى الممارسنة
ا  السييعودية فييي الممل يية العر ييية السييعوديةق وفعايير عههييا إجرادييياق يالمتوسييط اليسييابي السييتجاي

التخطيط االستراتيجي  ممارسة على دداا الدراسة عن كم مر لة من مرا م عملية رسساا االاساح
 "المدرجة في دداا الدراسة.

 .في كم اسإرديس اسإ : رؤساء اتقسام
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يياد ن ههالع مجموعة من الدراسا  الساي ة تهاولت موضو  التخطيط االسيتراتيجي فيي م
وال لإيييم مههيييا تهاوليييت ممارسييية التخطييييط  .ييييالتعليإ العييياليعيييداق بيييداًد مييين إدارا اسعميييا  وميييروًرا 

التعليييييإ العييييالي االسييييتراتيجي وال  وجييييد اييييية دراسيييية تهاولييييت ممارسيييية التخطيييييط االسييييتراتيجي فييييي 
وفيميييا  ليييي عيييرذ ميييوج  لهيييذه الدراسيييا  وسيييواا دكانيييت هيييذه السيييعودو )الجامعيييا  السيييعودية( 

 مدراسا  عر ية دح دجهاية من دهمهاال
مؤشرات التخطيا اإلستراتي ي في كليات البنات في يعهوان "(. 2011دراسة الحارثي )

يلصيت هيذه لدراسية اليى نتياد  "". ال امعات السعودية منن وجهنة ر نر اع ناء هيئنة التندري 
جيية التخطييط عدا من دهمها ضرورا سيعي كلييا  الاهيا  فيي الجامعيا  السيعودية إليى تاهيى مهه

اإلستراتيجي بها م  التركإ  على مجا  القيإ ويافة ما  تعل  يال  افيةق واإلبدا ق والتركإ  فيي 
مجا  الرسفة المست الية على مواك ة التطور في دسالإف التعلييإ وفيي مجيا  رسيالة الجامعية عليى 

 "ضرورا االهتماح يالمجتم  الميليق والتركإ  على التدرفف المستمر.

ورمنننا    . مفننامي ..اإلدارة اإلسننتراتي ية(. بعنننوان  2006) ادرينن  والمرسنني دراسننة
تتمييييور هييذه الدراسيية  يييو  تطاإيي  التخطييييط اإلسييتراتيجي لتيسيييإن عملييية التطيييوفر   . تطبيقيننة

و فييال  الاإليية التهظيمييية ل لييية مد هيية لييوا انجلييوا و ييم المسييادم الماليييةق وميين يييال  فرفيي  
ة ودعُاا الهإلة التدرفسية والموئ إن اإلدارفإن ياإلضافة إلى الطل اق م ون من المعهإإن يالعملي

تيييإ رسيييإ التصيييور المسيييت الي لل ليييية وشيييملت الرسفييية والرسيييالة واسهيييداف ووضيييعت يطييية للته إيييذ 
 "والمتايعة والت وفإ. و   ت عملية الخطة الرديسية في ال لية في السهة العانية نجا ًا واضيًا.

واقع التخطيا اإلستراتي ي في ال امعة اإلسنالمية فني . يعهوان "(2006دراسة الدجني )
 إيت تعرضيت الدراسية لم هيوح التخطييط اإلسيتراتيجي وميدى تيوافر معيا إر "". ضوء معايير ال ودة

الجيييودا فيييي الجامعيييا ق وايييد توفيييلت الدراسييية إليييى وضيييو  الم هيييوح العييياح للتخطييييط اإلسيييتراتيجي 
 "يعض جوانف الرسفة والرسالة واسهداف. و الر إ من ذلع ههاص ضعإل في فيا ة

معوقننات تطبيننق التخطننيا اتسننتراتي ي فنني بعنن  يعهييوان "(. 2006دراسننة الميننر  )
وهييدفت الدراسيية الييى تعييرف الواايي  اليقي ييي ""ق المن مننات الينننااية السننورية الخاعننة والعامننة

رفةق و يييان للتخطيييط االسييتراتيجي فييي يعييض مهظمييا  ال طييا  الصييهاعي العيياح والخيياص فييي سييو 
دهمييية التطاإيي  ال عييا  لهييذا اسسييلو  فييي التخطيييط ومييا يعترضييا ميين عق ييا . واسييتخدح ال ا ييت 
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الميييهه  الوفييي ي فيييي دراسيييتاق وذليييع مييين ييييال  توزفييي  االسيييت انا  االست صيييادية يطرف ييية العإهييية 
اد  ( ميين المييد رفن العيياملإن فييي اإلداراق تييإ تيلإلهييا وتاييإن ميين نتيي125الع ييوادية ال سيييطة علييى )

التيلإييم دن يعُييا ميين مييد رو المهظمييا  الصييهاعية فييي ال طيياعإن لييد هإ ت ييوف  وعييدح وضييو  
للم هييوح العلمييي للتخطيييط االسييتراتيجيق اال دن ممارسيية التخطيييط فييي ال طيياعإن  إيير فعالييةق مييا 
 ييهع س سييل ا علييى فعالييية اسداا فييي المهظمييا ق وذلييع فييي كييال ال طيياعإن. كمييا بإهييت الهتيياد  دن 

م يياركة فييي المهظمييا  العاميية  يياثر فييي ك ييااا وفعالييية العملييية التخطيطييةق فييي  ييإن دن ماييدد ال
المرك فة الته إذ تاثر في فعاليية وك يااا عمليية التخطييط االسيتراتيجي فيي ال طياعإن. هيذا ودشيار 

إلييى يعييض المعواييا  التييي ت ييإل  ييادال دون تطاإيي  فعييا  للتخطيييط االسييتراتيجي فييي  المييد رون 
عييييدح وجييييود المييييوارد ال  ييييرفة الماهليييية وال ييييادرا علييييى القييييياح يعملييييية التخطيييييط  ال طيييياعإن وهيييييم

االسيييييتراتيجيق وعيييييدح تيييييوفر االم انيييييا  الماديييييية الالزميييييةق وال يييييوانإن والت يييييرفعا  التيييييي تصيييييدرها 
 "الي ومةق والتغإرا  المتسارعة على الصعإد الت هي.

اتسنننتراتي ي لننندى واقننع ممارسنننة التخطنننيا يعهيييوان "(. 2006دراسننة واد  واألشنننقر )
وهيدفت الدراسية التعيرف اليى ميدى وضيو  الم هييوح ""ق مندير  المن منات المحلينة فني قطنا   ن ة

العلمييي للتخطيييط االسييتراتيجي لييدى مييد رو المهظمييا   إيير الي ومييية فييي اطييا   يي اق ومسييتوى 
ممارسييتهإ لخطييوا  و جييرااا  عملييية التخطيييط االسييتراتجيق وكييذا تعييرف يعييض المعواييا  التييي 

( مهظميةق 109اجا هذه العملية. اعتمد ال ا يت الميهه  الوفي ي التيلإلييق و لي   جيإ العإهية )تو 
وتاييإن ميين يييال  تيلإييم نتيياد  االسييت انة التييي اعتمييد كييأداا لجميي  الايانييا ق دن م هييوح التخطيييط 

%(ق  66.7االستراتيجي يعتار واضييا ليدى نسي ة مهمية مين ميد رو المهظميا   إير الي وميية )
(ق و ييدرجا  مت اوتيية ميين التركإيي  علييى الخطييوا  3.62جيية الممارسيية كانييت متوسييطة )اال دن در 

والتصرفا  التي تيأتي ضيمن سييا  عمليية التخطييط االسيتراتيجيق هيذا وليإ يعتاير الميد رون ييأن 
المهييارا ق وال  ييااا ق ونظيياح المعلومييا  ال ييإلا الالزميية لعملييية التخطيييطق معواييا  تواجييا هييذه 

الدراسيية وجييود فييرو  داليية إ صيياديا بييإن المييد رفن فييي درجيية وضييو  الم هييوح العملييية. ولييإ تظهيير 
العلميييي للتخطييييط االسيييتراتيجي تعييي ى للخصييياد  ال خصيييية )عمييير الميييد رق والجيييهسق والماهيييم 
العلميق وعدد سهوا  الخارا(. ودوفت الدراسة المد رفن يُرورا ت رفس وترسي  ث افة التخطييط 

يذ يمادد الم ياركة وت يجي  الم يادداق واعيادا الهظير برسفيا ورسيالة االستراتيجي في مهظماتهإق واس
 "المهظمة والتأكد من وضو هما.
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تقيننني  مسنننتوى ممارسنننة التخطنننيا " يعهيييوان(. 2005دراسنننة ابنننو دولنننة  وعنننالحية )
اإلستراتي ي في إدارة المنوارد البرنرية  دراسنة مقاررنة بنين من منات القطناعين العنام والخنا  

هذه الدراسة اليى التعيرف اليى اتجاهيا  ميد رو إدارا الميوارد ال  يرفة نييو ت إييإ  هدفت   ااألردري
مسيييتوى ممارسييية التخطييييط اإلسييييتراتيجي فيييي إدارا الميييوارد ال  يييرفة فييييي مهظميييا  ال طيييا  العيييياح 
ومهظمييييا  ال طييييا  الخيييياص اسردنييييية. واييييد اعتمييييد  الدراسيييية علييييى المييييهه  الوفيييي ي التيلإليييييق 

( است انة على مهظميا  96ة. وااح ال ا عان بتوزف  االست انا  وعددها )ودسلو  الدراسة المإداني
ال طا  العاح والخاصق وهي تمعم المجتمي  ال ليي للدراسيةق ومين دهيإ الهتياد  التيي توفيلت إلإهيا 
الدراسةم د( اييا  التخطييط اإلسيتراتيجي ي ي م عياح.  ( عيدح وجيود يطيط إسيتراتيجية مت املية 

فييي د لييف المهظمييا  الم يوثيية.  ( دئهيير  الدراسيية العد ييد ميين المعواييا   إلدارا المييوارد ال  ييرفة
التي تيو  دون تاهي يطة إسيتراتيجية مت املية إلدارا الميوارد ال  يرفةق ومين هيذه المعوايا  عيدح 

عملييييية اليييير ط بييييإن التخطيييييط اإلسييييتراتيجي ك ييييمق وجييييود دعييييإ كييييافا ميييين اإلدارا العلييييياق وايييييا  
را الميييوارد ال  يييرفةق والمسيييتوى اليييوئي ي المتيييدني للعييياملإن فيييي إدارا والتخطييييط اإلسيييتراتيجي إلدا

 "الموارد ال  رفةق وعدح وجود نظاح تغذية راجعة فعا .
التخطنننيا اتسنننتراتي ي فننني التعلننني  (. يعهيييوان "Cowburn, 2005) دراسنننة كننناو يرن 
ال ييادإ  ييو   إييت هييدفت هييذه الدراسيية ميين ياللهييا ال  ييإل عيين الجييدا  ""ق العننالي: حقيقننة ام خيننال

 ايييدرا الجامعيييا  فيييي الممل ييية المتييييدا عليييى ممارسييية عمليييية التخطييييط االسيييتراتيجي ثالثيييية المرا يييم
 -)الصيييا ة اإلسييتراتيجيةق والته إييذق والت ييوفإ(. اسييتخدمت فإهييا المييهه  الوفيي ي التيلإليييق للخطيية 

)الجامعييا ( ( اإلسييتراتيجية الست ييارو تموفييم ماسسييا  التعليييإ العييالي HEFCE) 2003لألعييواح 
ق و عض يطط ماسسا  التعليإ العالي )الجامعيا (ق والدراسيا  وال تاييا  التيي 2008في إنجلترا 

تهاوليييت عمليييية التخطييييط االسيييتراتيجي فيييي الممل ييية المتيدا.وتوفيييلت الدراسييية إليييى دن ماسسيييا  
الوفيو  ول ين عهيد -فيا ة الخطية–التعليإ العالي )الجامعا ( جإدا في الج ا اسو  من العملية 

إلييى مر ليية الممارسيية العملييية والتطاإيي ق فييان العد ييد ميين الماسسييا  تواجييا فييعو ا  فييي تطاإيي  
الخطة اإلستراتيجيةق وفي تي إ  اسهدافق فت  ى الخطط  ار على ور . وذلع نتيجة ج دية لعيدح 

فييو  التوافيي  بييإن واايي  ماسسييا  التعليييإ العييالي )الجامعييا (ق والوضيي  المعييا  الييذو تر ييف فييي الو 
إلياق إضافة إلى تُمإن الخطط فيي الغاليف سهيداف معإهية ي يون مين الصيعف بيم مين المسيتيإم 
في يعض الياال  تيقي ها نظيرا لالييتالف بيإن اسهيداف وال يدرا ق والمصيادر المتا ية للماسسية. 



 د. عبداهلل بن حممد املانع
 

 58 

ف ييد دئهيير  الدراسيية دن العد ييد ميين الماسسييا  ليييد ها م يي لة فييي عملييية االتصييا  ضييمن اإلتيييار 
ق  إييت تاييإن دن دفييراد المجتميي  الجييامعي  إيير ملمييإن ياإلسييتراتيجية اسكاديمييية اإلجمالييية الماسسييي

للجامعيييةق مميييا جعيييم ارت ييياتهإ برسيييالة الماسسييية ضيييمي ا. كميييا توفيييلت الدراسييية إليييى دن مييين دهيييإ 
العواد  السلاية الم روضة على ماسسيا  التعلييإ العيالي )الجامعيا ( فيي فييا ة وتطاإي  الخطيط 

ة هو اعتمادها على التموفم الي وميق ميا جعلهيا ات الييةق ت ير ييقي ية دن التموفيم العياح اإلستراتيجي
لن  دعإ كم دهدافهاق ف ان الخلم واضيا بإن تطلعا  ماسسا  التعليإ العيالي )الجامعيا (ق و يإن 

هيا ادراتها التموفلية. كما دن العد د من الماسسا  ال تدرص دهمية المعلوما  التي  يتإ اليصيو  علإ
ميين تيلإييم الاإليية الخارجييية والدايلييية التييي اييد ت ييون مصييدرا  هيييا فييي تيد ييد السياسيية والممارسييا . 
دما يالهس ة لمر لة الت إيإ ف د تاإن وجود فعو ة ليدى ماسسيا  التعلييإ لمعرفية متيى وكيي  تراجي  

 "دهدافها. وتقي إ ت دمها نيو تي إ 
اع ناء م لن  التخطنيا فني كلينة إدراك . يعهوان " (Brewer  2003دراسة بروير )

 إييت هييدفت هييذه الدراسيية تيد ييد "ق م تمننع وايننن لمرنناركته  فنني عمليننة التخطننيا اتسننتراتي ي
مييدى إدراص دعُيياا مجلييس التخطيييط فييي كلييية مجتميي  وا يين لخاييراتهإ فييي ته إييذ يعييض العمليييا  

تعإييييي   ال رعييييية التيييييي تتُييييمهها عمليييييية التخطييييييط االسييييتراتيجيق وتعيييييرف يعيييييض العرااإييييم التيييييي
لهييذا الغييرذ ايياح ال ا ييت مسيياهمتهإ فييي تلييع العمليييةق واييد اسييتخدح فإهييا دسييلو  دراسيية اليالييةق و 

( عُو هإلة تدرفس وموئيإل فيي كليية 147من دعُاا مجلس التخطيطق يمعلون )( 9يم ابلة )
( دعُييياا ميييااتإن لميييدا 4( دعُييياا سييياي إنق و)3( دعُييياا دادميييإنق و)2ا ييينق ميييههإ )مجتمييي  و 

  الهتاد  يأن دعُاا مجلس التخطييطق  هظيرون يايجابيية إليى يايراتهإ فيي عمليية عامإن. ودشار 
التخطيطق وفع ون ذلع إلى ال رفة التي مهيت لهإ للم ياركة فيي تيوفإر المعلوميا  والميديال  
الالزمة للعمليةق ما جعلهإ دكعر الماميا يمسيا ة واسيعة مين بيرام  ال لييةق كميا جعلهيإ دكعير فيلة 

 ق وعاروا عن  رفهإ والت امهإ يالعملييةق وت يد رهإ وامتهيانهإ لل رفية المتا ية يخطط تلع الارام
لهإ لخدمية مجليس تخطييط ال ليية. كميا سيجلوا تغإيرا  فيي فهمهيإ لعمليية التخطييط االسيتراتيجيق 
ودشيييياروا إلييييى  يييياجتهإ لمسيييياعدا ال لييييية الكتسييييا  فهييييإ دفُييييم لعملييييية التخطيييييط االسييييتراتيجيق 

في العمليةق وت إدهإ في عملية الته إذق ودفادوا يأن عملية التخطيط في  ومهارا  تسهم انخراتهإ
الماسسا  هي من مساولية المد رفن. كما جاا  المعلوميا  التيي شياركوا بهيا لتيد  عليى درجية 
تطاإ  عالية للعمليا  ال رعية التيي تتُيمهها عمليية التخطييط االسيتراتيجي. ودضيافوا ييأن دعظيإ 

عمليييا  العانوفيية كانييت علييى مسييتوى الاييرام  ال خصييية دكعيير مههييا علييى م يياركة لهييإ فييي هييذه ال
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مسييتوى ال لييية. ودكييدوا يييأن اليية الواييت واليية االسييتعداد لالن ييغا  يييالتخطيط االسييتراتيجيق تعتايير 
 "عق ا  دماح فاعلإتهإ في تطاإ  عملية التخطيط االستراتيجي لل لية.

اتي ي في المؤسسات العامة األردرية اتستر  التخطيا. يعهوان "(2000دراسة الغ الي )
هيدفت الدراسية إليى التعيرف عليى ميدى وضيو  "". دراسة ميدارية من وجهة ر ر اإلدارة العلينا –

م هييوح التخطيييط االسييتراتيجي فييي الماسسييا  العاميية اسردنييية وعالاتييا بدرجيية الممارسيية وكييذلع 
دارو  ييد ت والتعييرف علييى التعييرف علييى مييدى اسييتخداح نظيياح التخطيييط االسييتراتيجي كأسييلو  إ

مدى الم اركة في وض  الخطط من المستوفا  المختل ةق واتجاها  المدراا نيو م ايا التخطيط 
اإلسيييتراتيجي وميييدى ممارسيييتا فيييي الماسسيييا  العامييية اسردنيييية. وايييد ت يييون مجتمييي  الدراسييية مييين 

الغ اليي ميا  لييم  ( ممارسة عامة. وكانت دهإ الهتياد  التيي توفيلت إلإهيا47( فردًا بواا  )235)
%( من مد رو اإلدارا  العليا لد هإ فهيإ فيييح للتخطييط اإلسيتراتيجيق كميا دن هيذه 57.3دن )

الماسسييا  ت ييوح يممارسيية التخطيييط االسييتراتيجي بدرجيية متوسييطة. كمييا توجييد عالايية ذا  دالليية 
 "إ صادية بإن االتجاه نيو م ايا التخطيط ومدى الممارسة.

ل د ع يرذ موضيو  التخطييط االسيتراتيجي فيي دكعير مين مجيا  دو ماسسيةق ف عيد ن يأتا 
وتطيوره فييي إدارا اسعميا ق اهتمييت الماسسيا  التعليمييية و إير التعليمييية ييالتخطيط االسييتراتيجيق 
سنهييا تي يي  ميين يالليياق تطلعاتهييا وافااهيياق لييذلع ف ييد اعتمييد  هييذه الدراسيية علييى دراسييا  سيياي ة 

يييعت ف (ق ابيو دولية وفياليية 2006مين وادو واالشي ر) الً ي التخطيط االسيتراتيجي ف يد درا ك 
ق وااي  (2006) اليدجهي ا  ر  (ق واا  التخطيط االستراتيجي فيي ادارا االعميا  فيي  يإن د  2005)

 التخطيط االستراتيجي في الماسسا  التر وفة.
ورتاق لمييا دثاتتييا العد ييد  تُييح ميين الدراسييا  السيياي ة دهمييية التخطيييط اإلسييتراتيجي وضيير 

ييا  فييي الماسسييا  يصييورا عاميية. كمييا دئهيير  هييذه  ميين الدراسييا  علييى انييا ال يمييارا ي يي م فع 
الدراسيييييية اليييييية الدراسييييييا  التييييييي ت يييييييت التخطيييييييط اإلسييييييتراتيجي فييييييي ماسسييييييا  التعليييييييإ العييييييالي 

التخطييييط ممارسييية  ييي م ت)الجامعيييا (ق مميييا يظهييير دهميييية هيييذه الدراسييية فيييي هيييذا المجيييا ق  إيييت 
اإلستراتيجي عهصرًا مهمًا وميورًا رديسًا من مياور الجودا الواجف تطاي ها في ماسسا  التعلييإ 

ورسيييالتها ودهيييدافها مييييورًا لهوفتهييياق يميييا فيييي ذليييع  الجامعيييةعيييد رسفييية يإيييت ت  يالعيييالي )الجامعيييا ( 
 دن ييييطتها التر وفيييية وجسييييمها الطالبييييي ودورهييييا فييييي إتييييار ماسسييييا  التعليييييإ العييييالي )الجامعييييا 
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واشتراط تيوافر  للجامعةالتخطيط اإلستراتيجي معا إر ممارسة (ق مما سا  تتُح دهمية سعوديةال
يجف دن ت ون واضية وملموسة ومعمو  بها  المعا إرالجامعة لها وهذه  لممارسةشواهد و راهإن 

 .رسساا اساساح في الجامعةمن 
وادو دراسيية معييم  اي ةالسيي هييذه الدراسيية فييي مههجهييا ميي  العد ييد ميين الدراسييا  تت يياياكميا 

(ق  إيييييت اعتميييييد  جميعهيييييا الميييييهه  2006(ق واليييييدجهي )2006(ق ومصيييييرو )2006واسشييييي ر )
 الوف ي التيلإليق كأسلو  لل يتق بهاا على معلوما  مستمدا من المإدان والواا  العملي.

التخطيييييط االسييييتراتيجي ممارسيييية كمييييا  تُييييح ميييين نتيييياد  الدراسييييا  السيييياي ة دن مههجييييية 
معظيييإ ال طاعيييا  المختل يييةق ول ييين تطاإييي  تليييع المههجيييية واالسيييت ادا مههيييا ميييازا  مسيييتخدمة فيييي 

ميدودًا. واد است اد ال ا ت من تلع الدراسا  في بهياا دداا الدراسية )االسيت انة( واإلتيار الهظيرو 
 ياإلضافة إلى ر طها بهتاد  الدراسة.

 :في السابقةعن باقي الدراسات  الدراسة الحاليةوتنفرد 

 .التخطيط االستراتيجيممارسة مختلإل المجاال  ال رعية المهاع ة عن  اعتمادها -1

 لت فيي ميدى ممارسيةتمعوالتي ق كعإهة السعودية الي ومية اليامعا  لعالثة منتغطإتها  -2
 .التعليإ العالي )الجامعا  السعودية(التخطيط االستراتيجي في 

اهتمامًا كاإرًا فيي اإلداراق اإلدارفة التى نالت من الموضوعا   تراتيجييط االسعد التخطي  
مواجهييية المتغإيييرا  المسيييتمرا فيييي بإلتهييياق  إيييت  تعلييي  برسيييإ الخطييية دداا الماسسيييا  فيييي كونيييا 

المسييت الية للماسسييةق والييذو  هييتإ بييدوره بتيدبييد رسفتييا ورسييالتها ودهييدافهاق وذلييع بهيياا علييى دراسيية 
والمست الي ل م من الاإلة المييطة وادرتها وام انياتهياق ثيإ  يتإ ترجمتية اسهيداف  وضعها اليالي

اليى يطيط و يرام  علييى كافية المسيتوفا  دايلهياق وت ييون هيذه الموضيوعا  يمعايية اسسيياا الو 
يعتايير التخطيييط اإلسييتراتيجي د ييد الم يياهيإ اإلدارفيية اليد عيية التييي يطيية اسييتراتيجية مسييتق اًل. لييذا 

 اسسة على التأالإق واالستجايةق للتغإرا  في بإلتها الدايلية والخارجية.تساعد الم

مييين تيد يييد ايييدراتها الاإليييية السيييعودية  الجامعيييا م ييين التخطييييط اإلسيييتراتيجي ي  ممارسييية ف
الدايليييةق والخارجيييةق والمسيييت اليةق يمييا يُيييمن لهييا الهجييا  فيييي تي إيي  دهيييدافها ضييمن اعت يييارا  

 "(2005)دبو دولةق وفالييةق الاإلة الخارجية المتغإرا. 
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ق  تعييرذ الم يييت ثييالت م ا ييتسييإتإ معالجيية الموضييوعا  المتعل يية بهييذا ال صييم فييي 
واليذو سيإتطر  اليى م هيوح التخطييط التخطييط االسيتراتيجيق ممارسية م ياهيإ دساسيية فيي لاسو  

لع الييى تييارف ق وكييذ اإلدارا االسييتراتيجية والت  إيير االسييتراتيجيوالييى م هييوح  االسييتراتيجيةوم هييوح 
اليى ممارسية ودميا فيميا  تعلي  يالم ييت العياني فإنيا  تعيرذ ون أا ودنوا  التخطييط االسيتراتيجي. 

مجيييييا  التعلييييييإ العيييييالي  التخطييييييط االسيييييتراتيجي مييييين  إيييييت اسهميييييية واالهيييييداف والممإييييي ا  فيييييي
ق واميا يللتخطييط االسيتراتيج  اجية التعلييإ العيالي )الجامعيا (والذو سإتطر  اليى )الجامعا (ق 

الم ييييت العاليييت يعهيييوان ممارسييية التخطييييط االسييييتراتيجي فيييي مجيييا  التعلييييإ العيييالي )الجامعييييا  
عا  السيعودية( للتخطييط االسيتراتيجيق واليى امالسعودية( والذو  تهاو   اجة التعليإ العالي )الج

عوامم التيي التعليإ العالي )الجامعا  السعودية(ق ياإلضافة المتطل ا  التخطيط االستراتيجي في 
التعليإ العالي )الجامعا  السعودية(ق واليى عهافير في تساعد على نجا  التخطيط االستراتيجي 

للتعليييإ العييالي )الجامعييا  السييعودية(ق وكييذلع الييى الم يي ال  التييي تواجييا  التخطيييط االسييتراتيجي
م التخطييييط التعلييييإ العيييالي )الجامعيييا  السيييعودية(ق وديإيييرا اليييى مرا يييفيييي لاتخطييييط االسيييتراتيجي 

 التعليإ العالي )الجامعا  السعودية(.في االستراتيجي 

 
يعييد التخطيييط الوئي يية اإلدارفيية اسساسييية التييي تت ييدح دييية عملييية إدارفييةق والتييي  ييتإ ميين 

رسيإ السياسيا  المختل ية. والتخطييط ضيرورا ياللها تيد د الغايا  والوسادم و فيدار ال يرارا ق و 
 تميييية لهجيييا  دو عميييم مييين اسعميييا  دو ن ييياط مييين اسن يييطة. وهيييو يخيييت  بتيد يييد اسهيييدافق 

 "والوسادمق واإلم انا  المطلو ة لتيقي هاق وتوضح دور كم فرد واطا  في ته إذ دهداف الخطة.

 طااااااااااااااااااأواًل: التخطي

 المعنى اللغوي للتخطيط: "
 د  التخطيط في معهاه اللغوو على "إث ا  ل  را ماق يالرسإ دو ال تايةق وجعلها تد  داللية 

 (.2002ق وايرون  تامة على ما ي صد في الصورا دو الرسإ" )المرسي

 المعنى االصطالحي للتخطيط: 
تعدد  وتهوعت تعارف  التخطيط بتهو  موضوعاق وزاوفة الهظر إلياق ونو  التخص ق 

 لتعارف  ما  ليمومن هذه ا
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هييو "التييدبإر المسييا  الييذو ييييدد مسييار الماسسيية فييي المسييت ام" )ال طييامإنق  فننالتخطيا
وهييو" دسييلو  علمييي لليير ط بييإن اسهييداف والوسييادم المسييتخدمة لتيقي هيياق ورسييإ معييالإ ي (1996

 يا  الطرف  الذو ييدد ال رارا  والسياسا ق وكيفية ته إذها مي  مياولية اليتي إ فيي اس يداتق يإت
 (1980)دروف  وت الق . سياسا  مدروسة ميددا اسهداف والهتاد "

التخطيييط هييو مر ليية االت  إيير والتييدبإر عمييا سييي ون عليييا اليييا  فييي يييان  الباحننث رى يننو 
المست امق ثيإ وضي  يطية تايإن االهيداف المه يوداق وتيوفإر االم انيا  الماديية وال  يرفةق ووضي  

 "تي إ  االهداف يال  فترا ميددا.السياسا  وال واعد التي ترشدنا إلى 

 ة:  اااارتاتيجيااااا: االسااااثاني
( ترجي  جيذور كلمية االسيتراتيجية Strategy( إليى كلمية )Strategeosياللغة الإونانية )

( وتعهيي فين عميوح اليير  The art of the army generalوانطالًايا مين الجيذور العسي رفة )
( لالستراتيجيةق يعرف ااموا و سترز Webster's New World Dictionaryاالستراتيجية )

على دنها "علإ تخطيط وتوجيا العمليا  الير ية" إذن يمعم التخطيط دهإ م ون في هذا التعرف  
 (.1995لالستراتيجية )يلإمق 

( دن االسيييتراتيجية هييييم "تيلإيييم الموايييإل الياضييير وتغإإيييره إذا Druckerي يييو  دركييير )
 (.2000تيد د ماهية وم دار الموارد" في )اللوزوق تطلف اسمرق وفديم في ذلع 

"وسييإلة لتي إيي   اييية ميييدد ا وهييي رسييالة  وفعتايير رفت يياردز دن االسييتراتيجية مييا هييي إال
 (Richards, 1986)المهظمة في المجتم ". 

وفعرفهيييا )دل يييرد ت يييارل ( يأنهيييام "تيد يييد لألهيييداف واس يييراذ الرديسيييا توفلييية اسجيييم لل يييركةق 
 (1996من بدادم التصرفق وتخصي  الموارد الُرورفة لته إذ تلع اسهداف". )يلإمق و عداد عدد 

وهييذه التعييارف  تركيي  علييى دهمييية اتخيياذ ال ييرارا ق ووضيي  اسهييداف للخطييط الموضييوعة 
 كما دن االستراتيجيا  يطط شاملة ومت املة توض  لتي إ  دهداف الماسسة وت إيمها. ,

ة في صييد بهييا السياسيي العييالي )الجامعييا  السييعودية( ليييإدمييا م هييوح االسييتراتيجية فييي التع
( 2008ق وايييرون دو ال سييإ لالسييتخداح اسمعييم للمييواردق )اليرفييرو  الجامعييةالتييي تت عهييا ( اآللييية)

رضييا ( 3)رضييا وتواعييا  العمييم. ( 2)م انيية متمإيي ا سن ييطة العمييم. ( 1)لتم إههييا ميين تي إيي م 
 . االتمإ  في اسدا( 4)وتواعا  المست إد ن. 
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ليييييذا فيييييان دو ماسسييييية اكاديميييييية تيتيييييا  اسيييييتراتيجية يافييييية بهيييييا تاهيييييي علإهيييييا الخطيييييط 
 "(1980)دروف  وت الق االستراتيجيةق وف ا لاليعاد الستة كما هو موضح في ال  م التالي 

 
 (: ابعاد السرتاتيجية1شكل رقم )

يم ين دن نعيرف التخطييط االسيتراتيجي  يعد استعراذ م هيومي التخطييط واالسيتراتيجيةق
ذلييع الهييو  ميين التخطيييط الييذو  هييتإ دساسييا بتصييميإ اسييتراتيجيا ق تجعييم الماسسيية اييادرا "يأنييام 

ة". عليييييييى االسيييييييتخداح اسمعيييييييم لمواردهييييييياق واالسيييييييتجاية لل يييييييرص المتا ييييييية فيييييييي بإلتهيييييييا الخارجيييييييي
(Douglas,1993) . لمهاسيي ة لتيد ييد اسهييداف الطرف يية المالدميية وا"دمييا بولي اسييترو فعرفييا يأنييا

  (Policastro, 2003). "يعإدا المدىق وتوجيا الماسسة لتي إ  هذه اسهداف

اال دن التعرفيييي  اسكعيييير شييييموال مييييا دورده دركيييير وهييييو دن التخطيييييط االسييييتراتيجي ع ييييارا عيييين 
سيةق مجموعة من عمليا  مستمرا ومهظمية لصيهاعة ال يرارا  الجوهرفية المتعل ية م اشيرا يمسيت ام الماس"

وتهظيييإ الجهييودق دو اسن ييطة الالزميية إلنجيياز هييذه ال ييرارا ق و ييياا نتيياد  هييذه ال ييرارا  بواسييطة التي يي  
 (Drucker, 1980)مهها يالتواعا  الميددا لها من يال  نظاح سليإ للت وفإ والمتايعة". 

 ثالًثا: اإلدارة االسرتاتيجية والتحكري االسرتاتيجي

 يد العهافير المهمية ليةدارا االسيتراتيجيةق والتيي ت عيرف يأنهيام يعتار التخطييط االسيتراتيجي د
"عملييية اتخيياذ ال ييرارا  المرت طيية بتيد ييد رسييالة الماسسييةق ودهييدافها اسساسييية يعإييدا المييدىق وايتيييار 
وتيد ييد الخطييط االسييتراتيجيةق ويطييط تخصييي  وتوئييي  اإلم انييا  والمييوارد المتا يية للمهظميية يمييا 

المتغإيييرا  الاإلييييةق وكيييذلع تطيييوفر اسوضيييا ق واليييهظإ واإلجيييرااا  الدايليييية   توافييي  مييي  دهيييدافها ومييي 
 (1994يالماسسةق ثإ العمم على تطاإ  هذه ال رارا ق وااليت ارا ". )دبو العإهإنق 
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ا يأنهام "مجموعة التصرفا ق وال رارا  التي تعميم عليى إيجياد اسيتراتيجيا   ًُ وت عرف دي
 (.(Glueck, 1980)ا". فعالة لتي إ  دهداف المه أ

و يييذلع دضييييت دراسييية اإلدارا االسيييتراتيجية فيييي العصييير الياضييير مييين الدراسيييا  المت دمييية فيييي 
ق وهييذا  تطلييف يلفييية نظرفيية مت امليية وشيياملة عيين م ييادا اإلدارا ووئاد هيياق ودسييس الجامعييةمجييا  إدارا 

ق ومين ثيإ رسيإ للمهظمية تصيور اليرسى المسيت الية"ودن يطتها. فياإلدارا االسيتراتيجية ميا هيي إال  الجامعا 
رسالتها وتيد د  اياتها على المدى ال عإدق وتيد د ديعاد العالاا  بإهها و يإن بإلتهياق وذليع بهيدف اتخياذ 

 (2003. )المغر يق "ال رارا  االستراتيجية الماثرا على المدى ال عإد ومراجعتها وت وفمها
أيييذ يعييًدا مهًمييا فييي عملييية التخطيييط االسييتراتيجي تممارسيية وفييي ضييوا ذلييعق دفيي يت 

عليييى ًا ق والتهايييا يالتييييديا  التيييي يم ييين دن  واجههييياق والتيييي تييياثر سيييل الجامعيييا رفيييد مسيييت ام 
اسيييتمرارفتها وتطوفرهييياق فييياإلدارا االسيييتراتيجية تعتاييير ثميييرا لتطيييور م هيييوح التخطييييط االسيييتراتيجيق 

عهافيير المهميية لييةدارا وتوسيييًعا لهطااييا وديعييادهق لييذا فييإن التخطيييط االسييتراتيجي يييا  د ييد دهييإ ال
 (.1998االستراتيجية.)ياسإنق 

ق الجامعيييييةكميييييا وتعتاييييير اإلدارا االسيييييتراتيجية تطاإييييي  الت  إييييير االسيييييتراتيجي فيييييي  ييييييادا 
وهيييييي تركييييي  عليييييى المسيييييت ام ييييييال  سييييييا  مييييين التغإيييييرا ق ول ييييين فيييييي بإلييييية يم ييييين التهايييييا بهيييييا 

 (2009ق نسايا. )هاللي وايرون 
افر ال ييييدرا  والمهييييارا  الُييييرورفة لقييييياح ال ييييرد يالتصييييرفا  فييييالت  إر االسييييتراتيجي  تطلييييف تييييو 

االسيييتراتيجيةق وممارسييية مهييياح اإلدارا االسيييتراتيجيةق ييإيييت يميييد فيييا  ا يال يييدرا عليييى فيييي  وتيلإيييم 
عهافيير الاإليية المختل ييةق والقييياح يييإجراا التهايياا  المسييت الية الد ي ييةق ميي  إم انييية فيييا ة االسييتراتيجيا  

مت ي ة في ئروف التطاإ  وال درا على كسف معظإ المواايإل التهافسييةق ياإلضيافة إليى واتخاذ ال رارا  ال
 (2003ق إدراص اسيعاد اليرجة والميورفة في  ياا المهظمةق واالست ادا من مواردها الهادرا. )المغر ي

اهى ال ا يييت الييردو اليييذو ذهييف ييييأن الت  إييير االسييتراتيجي يطيييوا دولييى ومهمييية مييين إتوسيي
رسسييياا اساسييياح كصييي ة الزمييية ب وثي ييياً  اً تيييط االسيييتراتيجي. وفيييرت ط الت  إييير ارت ايطيييوا  التخطيييي

والمخططإن االستراتيجإإنق سن دو  يطوا في التخطيط االسيتراتيجي مين الها يية الت لإدييةق هيي 
للظروف المييطةق وتيلإم ل افة العوامم المتصلة سواا كانيت  اضيرا دو  داإ القياح بت خي  

  رسفيية و يدادم. وكييم ذليع ال  تييأتى إال ييالت  إر االسييتراتيجيق ثيإ  لإهييا مر ليية مسيت اليةق ثييإ وضي
 ".فإها اً ياساس والتي يعتار التخطيط االستراتيجي ج اً ةق اإلدارا االستراتيجي
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 االسرتاتيجي  تاريخ التخطيط رابعًا: 
يم ن مر التخطيط االستراتيجي من  إت الم هوح والميتوى واسيعاد يعد مرا م تارفخية 

 (2013)الم عوتق  :تلخيصها يما  لي

 . .ح  تى اآلن( ۵۰۰م هوح عس رو ييت من سهة ) -1

 (.1920سهة ) ئهور دو  نموذ  للتخطيط االستراتيجي في إدارا اسعما  )نموذ  هارفارد -2
 (.1950) دو  نموذ  في التخطيط االستراتيجي في التهمية الصهاعية والتسوف  ئهر سهة -3
ا إن لجميييي  المهظميييا  اسيييتراتيجيا  سيييواا دعلهتهيييا دو ليييإ تعلههييياق نت يييار فرضيييية م ادهيييإ -4

  (.1955 - 1950) وسواا اعترفت بذلع دح الق شعر  بذلع دو لإ ت عر وذلع سهة
تأيذ معهيى االسيتراتيجية التيي تسيعى المهظمية مين ياللهيا إليى التي الخطة يعإدا المدو  -5

 (.1990 - 1955ما بإن ) الوااعة الوفو  إلى ما تطمح إليا وذلع يال  ال ترا

تاهييييي التخطيييييط االسييييتراتيجي كييييأداا إدارفيييية فييييي جمييييي  ماسسييييا  اسعمييييا  فييييي ال طييييا   -6
 (.1990) الخاص مهذ سهة

سييطر م هيوح التخطييط االسيتراتيجي بيدال عين مصيطلح التخطييط يعإيد الميدى اليذو بيدد   -7
 (.1995 - 1990)   إل عإو ا وثغراتا على فعإد المهظما  المختل ة يال  ال ترات  ت  

 (.1980) دف ح التخطيط االستراتيجي دداا لةدارا الي ومية )ال طا  العاح( مهذ سهة -8

  بييييييددواييييييد ت سييييييإرا  جد ييييييدا لالسييييييتراتيجية و عييييييض العلييييييوح ذا  العالايييييية بهييييييا.  ئهيييييير  -9
 (.1989) من سهة

ئهييييييور مييييييياوال  لتيييييييد ت التخطيييييييط االسييييييتراتيجيق وئهييييييور الت  إيييييير االسييييييتراتيجي كاييييييد م  -10
سييييييتراتيجي وكمر ليييييية تسيييييا  عملييييييية التخطيييييييطق وتييييير  دف ييييييار عيييييين القيييييييادا ق للتخطييييييط اال

 (.1999 - 1992) والع و  التي  تعإن دن ت  ر يطرف ة استراتيجية ابتداا من سهة

ت ييدح الت  إيير االسييتراتيجي عليييى يقييية المصييطليا  االسيييتراتيجية اسيييرى ياعت يياره ن طييية   -11
  "اآلن(. - ۲۰۰۱اص يطط دو استراتيجية )الادا واالنطال  و دونا ال يم ن دن ت ون هه

سيتراتيجية ايد بيدد  فيي الاداية الرسمية لالهتماح ياإلومن يال  ما سا   تاإن لل ا ت يأن 
االسيييتراتيجية يعهيييوان "ق ويافييية فيييي كتاييييا (Ansoff) السيييتإهيا  مييين ال يييرن الع يييرفن مييي  كتاييييا 

ع ييييد المسيييياهما  ال اإييييرا فييييي مجييييا  العمانإهيييييا  ميييين ال ييييرن الماضييييي وت مِعييييم  ."ح1965ال يييياملة 
فيي االسيتراتيجيا  التهافسيية ( M. Porter) مساهما  ماي م بيورتر ت فيتمعلوالتي االستراتيجيةق 

 (2012الميساوو وايرونق .")ح1985ال املة في كتايا "المإ ا التهافسية 
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 السيإد لإه يي( م هي ى )فدر المست ار اإلدارو ليدى مجموعية دح ديًُا 1991في عاح و 
وضيييح فييييا دن تيد يييد     (االسيييتراتيجية)دسييياتذه اإلدارا كتاييييًا يعهيييوانق  دوهيييامي مييي  مجموعييية مييين

هطليي  هطليي  ال  ييادنق والسييلعةق والقيميية المُييافةق وليييس ميين م  االسييتراتيجية  ه غييي دن  ييتإ ميين م  
يي  مي ياالسييتراتيجية المعافييرا التييي تركيي  علييى فيي مالتغلييف علييى المهافسييإنق وانتهييى إلييى مييا س 

واسيييييتغاللهاق فيييييي التأكإيييييد عليييييى جيييييوهر  وت رفسيييييها هيييييف ال يييييركة ال ايُييييية وشيييييركاتها التايعيييييةموا 
 (2010.)الس ارنةق االيتصاص لتركإ  استمرارفة الهمو ضمن الاإلة العاملة الجد دا

نت يييد فييييا إكتاييييًا  (جيييور   يييف)ح دفيييدر اسسيييتاذ فيييي جامعييية كل ورنييييا 1992عييياح وفيييي 
اد  م اهيمهيا نييو العالمييةق وال تمتليع اسيتراتيجية دنها لإ ت   ال ركا  المتعددا الجهسية من يال 

وفيييم إليييى اسيييتهتاجاتا مييين ييييال  دراسييية توفلييية شيييملت دكاييير ال يييركا  عالميييية شييياملةق  إيييت ت  
نتهى إلى ضرورا  ياح هذه ال يركا  بتغإإير م اهيمهيا  ق و (كوكاكوالق ماكدونالدق كانون م )العالمية

في العالإ عين ترفي  التيرايط المت ياد  بيإن جميي  فيرو  ال يركة ونهجها من دجم مواك ة التغإرا  
 .في العالإ لت لإم الت الي ق والتهميطق واالست ادا من التعليإ الذاتي

التطيييور فيييي مصيييطلح االسيييتراتيجية فيييي ال يييرن الع يييرفنق والتيييأثإرا  الاإليييية التيييي وإلبيييراز 
دواًل مين  ادا ع يرا سيهوا ق وتايدددسهمت بذلعق من يال  فترا  زمهيية مت ار ية ي صيم مابإههيا عي

بداية ال رن التاس  ع رق وهي فترا سيطر  علإها دجواا الير  العالميية اسوليىق وئهير  دوليى 
يت ارهييياق تليييت تليييع ال تيييرا  و  سيييما  االسيييتراتيجية مييين ييييال  ال ييييتق وفيييي  المهمييية اإلدارفييية

نييييةق وفإهيييا ئهييير  الهيمهييية اسر عإهيييا  مييين ال يييرن المهصيييرفق وفإهيييا ديُيييًا اليييير  العالميييية العا
االسييييتراتيجية ال وفييييةق وميييين دهييييإ مظيييياهر  اسمرف ييييية ميييين يييييال  الصييييهاعة ال وفييييةق وههييييا ولييييد 

 ييياق والتطيييورا  و الهميييو االاتصيييادو فيييي تجيييارا دور  الخمسيييإهيا  والسيييتإهيا  مييين ال يييرن المهصيييرف
 يييدق وفإهيييا الهميييو المتوافيييم مييي  ارت يييا  دسيييعار اليييه ط  تيييى نهايييية هيييذا الع السياسييييةق وفيييا ات

ئهيير  ال تايييا  االسييتراتيجية اليقي يية اسولييى فييي الجوانييف الرسييميةق وال يييت عيين اسييتراتيجيا  
عليى  فا ف فتيرا السيايعهيا  والعمانإهييا  مين ال يرن المهصيرف التطيورا  العالمييةقو ق ا ال رك

سييتعما  الياسييو ق وتسييجإم الايانييا  التييي تطييور  ي يي م سييرف ق ممييا يعهييي إ سيياإم ال اليصيير
مميييييا يعهيييييي بدايييييية موضيييييوعية . الهميييييو المتوافيييييمق واليييييذو دفييييي ح ي يييييو  ارت يييييا  دسيييييعار اليييييه ط

هصف على م اهيإ المهافسية بهطيا  اسيتراتيجية ال يركة الرسيميةق يالتيالي الم   االستراتيجية الرديسة
ال ييييت المتوافيييم لمُيييامإن م هيييوح االسيييتراتيجية الجد يييداق ذا  اسيعييياد اإلنسيييانية دكعييير مييين دن 

ئهيير   ميين ثييإ جيياا  فتييرا التسييعإهيا  ميين ال ييرن المهصييرفق وفإهيياو   يعييد تهافسيييق ت ييون ذا
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فييييي الصييييهاعا  اليايانيييييةق  اً عالييييي اً نمييييو وكييييذلع ئهيييير ال ييييركا  العالميييييةق و شيييي  ة االتصيييياال ق 
. ميين يييال  السييتراتيجيةلتطييور الم يياهيإ العالمييية و نمييو االاتصيياديا  اآلسييإوفةق ياإلضييافة الييى 

رد المهظميييييةق والتهييييافس عليييييا دكعيييير مييييين التهييييافس علييييى دسييييس التطيييييور المُييييمون ال اإيييير لمييييوا
 .ةلالستراتيج يةالتارفخا  لتطور التالي تلع ا  ال  م وفوضح. االستراتيجي

 اتيجيةلإلستر ريخيالتا التطور
 التطورامل  االسرتاتيجية اإلدارية ةاااااااالبيئ رتةاااااااالح

 احلروب.  م1910 – 1900
 البحث بححص واختبار املهمة اإلدارية. بضائع.التجارة العاملية لل 

 احلروب العاملية وتاثرياتها. م1930 – 1910
        تطور آليامل الرقاباة اإلدارياة الرةياة كاساتعماغ  اي

 احملاسبة اإلدارية.
  جتربة املوارد البشرية يفUSA. 

 اإلسرتاتيجية الرةية.الصناعة االمريكية القوية ووالدة  احلرب العاملية الثانية وما تالها. م1940

النمو االقتصادي يف جتارة أوروبا والتطاورامل   م1950
 الكتابامل اإلسرتاتيجية احلقيقة األوىل يف اجلوانب الرةية. السياسية.

النمو املتوا ل مع ارتحاا  أساعار الانحط  تا       م1960
 البحث يف تقنيامل اسرتاتيجية الشركة. نهاية هذا العقد.

ا اال والااذي ا ااب  يحااو  ارتحااا    النمااو املتو م1970
 أسعار النحط.

 .اسرتاتيجية الشركة الرةية وتقنياتها املعتمدة 

      كتابامل البا ثني األوائل والرتكيز علا  موضاوعامل بانح
 األساليب.

 م1980
 .التطورامل العاملية 
  استعماغ احلاسوب وتسجيل البيانامل اليت

 تطورمل بشكل سريع.

   املنصاب علا  محااهيم    موضوعية اإلسرتاتيجية الرئيساية
 املنافسة بنطا  إسرتاتيجية الشركة الرةية.

       البحث املتوا ال ملضاامني محهاوم اإلسارتاتيجية اجلديادة
ذامل األبعاد اإلنسانية أكثر من أن تكاون ذامل بعاد تنافساي    

 أو مضامني والعمليامل.

 م1990
    شبكة االتصاالمل، الشركامل العاملياة، الناو

 ية.العالي يف الصناعامل اليابان
 .منو االقتصاديامل االسيوية 

 .املحاهيم العاملية االسرتاتيجية 

         املضمون الكابري ملاوارد املنةماة والتنااف  عليار أكثار مان
 الناف  عل  أس  التطور اإلسرتاتيجي.

 م( 2012الميدر: )العيساو   وآخرون  

 خامسًا: نشأة التخطيط االسرتاتيجي واألس  الحلسحية والحكرية
يط اديميية اييدح وجييود اإلنسييان علييى سييطح اسرذق تالمييا لهييذا اإلنسييان إن ف ييرا التخطيي

دهييداف مسيي  ةق ومييهه  ميييدد اسيعيياد واسسييالإف لُييمان نجييا  تلييع اسهييدافق وفمييارا اإلنسييان 
التخطيط فى مختلإل جوانف  ياتاق فيخطط لمأكلا وم ر ا ودراستا وعملاق وذلع يعد تأمم فيما 

ا. وجياا  ضيرورا ت هييإن المعرفية والخايرا ال  يرفة بتيوفلهييا يييدت  وليا وفيميا  رفيد دن يصييم إليي
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إلى علوح ومراكمة ال يت فإها  تى  تيصم اإلنسان على الي مةق فال   تيرص لخاراتيا ال خصيية 
( و يذلع فإنيا "عليى الير إ 2010ق تيودرىق والسيإد د ميددو للتجر ة من يال  الصوا  والخطيأ. )
ا ال  يرفة ن سيهاق فيإن م هيوح التخطييط ييالمعهى العلميى من دن ف يرا التخطييط اديمية ايدح اليُيار 

 يد ت اله ياا إذ  رجي  إليى دواديم الر ي  العييانى مين ال يرن الع يرفن عهيدما يير  االتيياد السييوفإتى 
ق و عييد الييير  العالمييية العانييية 1933و تييى  1928علييى العييالإ يييأو  يطيية يمسييية للتهمييية ميين 

يأسييييلو  التخطيييييط ميييين دجييييم إ ييييدات الت ييييدح  إنت يييير  ف ييييرا التخطيييييط وديييييذ كعإيييير ميييين الييييدو 
 (2009ق  هيمةاإلاتصادى واإلجتماعى المه ود". )

تيت مظلة نظرفة كارى يي مهيا اسسيلو  الع النيى فيى الت  إيرق و سيتخداح  وعلإ التخطيط ن أ
عهافيير وت هي ييا  اسسييلو  العلمييى فييى الت  إييرق و عت ييد المخططييون دنهييإ يخططييون فييى عييالإ مييهظإق 

ف ييييان  ييييتإ التخطيييييط  (2010ق سييييلطان)تي ىق وفهظييييرون إلييييى الماسسيييية كمهظوميييية مغل يييية عييييالإ اسييييتا
وفييى  (Williams, 1972)للماسسييا  دون اسيييذ فييى االعت ييار اسيعيياد المجتممييية يييار  الماسسيية. 

ال تييرا ميين العالثإهيييا  إلييى السييتإهيا  ميين ال ييرن الع ييرفن كييان اإلهتميياح  هصييف علييى الجانييف ال مييىق 
ط ب فييادا اإلنتييا  وت لإييم ال ل ييةق دو مييا  ييرت ط ياسعييداد واإل صييااا  لمييا  ييدور فييى الاإليية سييواا مييا  ييرت 

الدايلية للماسسة دون إكترات لظروف وعواميم الاإلية الخارجييةق بيم د عيد  الاإلية الخارجيية يأنهيا سياكهة 
 .(1995و إر د هامي يةق على الر إ من مخال ة ذلع لليقي ة وللواا . )زفدانق 

كييان الييهمط التخطيطييى السييادد  تييى سيي عإهيا  ال ييرن الع ييرفن هييو تخطيييط  ركيي  و ييذلع 
دكعر على ال إ واإلس اتا ق وف وح على التهاا يما سييدت فى المست امق فيعد الماسسة للتعامم 
والت ييي  ميي  هييذا المسييت امق وهييو تخطيييط  ييرى دن العييالإ يسييإر ييركيية اسييتاتي يةق فيياهتإ يالاإليية 

سسةق تخطيط اصإر المدىق وكان تخطيط  تعامم م  الماسسة كج ر مهع لية الدايلية ف ط للما 
ال ي ييدح رسفيية كلييية تييرى الماسسيية ميين فييو ق فتوجييا جمييي  دجيي اا الماسسيية ي يي م مهسييجإ ومو ييد 

 لتي إ  دهداف كلية يعإدا المدى. 
ول ن بدد  الماسسا  تمي  فى عصر  تمإ  يإضطرا  بإلى  تصإل يالتغإإر الجذرى 

السييرف ق ممييا  اكييد الت اعييم بييإن الماسسيية والاإليية الخارجييية يخييالف مييا كييان سيياددًا فييى والم عييإل و 
الماضىق ولإ يعد ي  ى ياإلعتماد على مد الماضى إلى المست امق فوجا اله د للتخطيط الت لإيدى 
السيياددق وئهيير  الياجيية إلييى تخطيييط ت ييوح نظرفتييا وم اددييا علييى التعميي  دايييم الماسسيية ك ييم 

الاييا  الت اعييم والتييأثإر والتييأثر بييإن الماسسيية و إلتهييا الخارجيييةق والتيييو  ميين والواييوف علييى ع
التخطييييط كيييرد فعيييم وتخطييييط  هيييدف إليييى ت إيييي  الماسسييية مييي  المسيييت ام وميييا يييييدت بهيييا مييين 
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تغإإييرا ق إلييى تخطيييط يأيييذ يالم ييادرا والسييا ق فاييداًل ميين التخطيييط لمييا  توايي  دن ي ييونق يصيي ح 
وميين التخطيييط للع ييا  إلييى التخطيييط للتغإإييرق ف ييان هييذا ال يي م  التخطيييط لمييا  ه غييى دن ي ييونق

 (2012ق ال ن لى)الجد د من التخطيطق والذى دتل  عليا التخطيط االستراتيجى. 
دفييم ن ييأا التخطيييط اإلسييتراتيجى كييان فييى المجييا  العسيي رى.  إييت ممييا سييا   تاييإن يييأن 

و المسيلو  عين وضي  وته إيذ يطيط كليية دتت كلمة إستراتيجية مين ال لمية الإونانيية إسيتراتيجإوق وهي
عالييية المسييتوى لتي إيي  هييدف توفييم المييدى فييى ال ييوز يييالير ق وهييذا ال ييخ  ال ي ييارص ي يي م 
م اشر فى العمليا  الإومية اصإرا المدى فى إدارا الجي  لل يوز فيى مواعية مييدداق فهيذه مسيلولية 

مصيطلح عسي رى ايير يعهيى فين  اسايم فيى الرت ية المسيلولإن عين الت تي يا ق وهيى رسساا اساساح
المهيياورا والتهإليية والترتإييف و دارا ال تييا . و ييدد التوسيي  فييى اسييتخداح مصييطلح التخطيييط اإلسييتراتيجى 
فييى مجييا  اسعمييا  يعييد الييير  العالمييية العانيييةق دثهيياا ع ييد السييتإهيا  ميين ال ييرن الع ييرفنق  إييت 

ميييين ال ييييركا  الصييييغإراق ودفيييي ح  دفيييي ح دداا إدارفيييية مميارفيييية فييييى كييييم ال ييييركا  ال اإييييرا والعد ييييد
ودييييم  .ا  ودفييي ح متعيييدد اسنمييياط واسشييي ا التخطييييط اإلسيييتراتيجى موضيييو  للعد يييد مييين الهظرفييي

مصطلح التخطييط اإلسيتراتيجى اطاعيا  اسعميا  العامية فيى مهتصيإل ع يد العمانإهييا  مين ال يرن 
اإلسييتراتيجى فييى  الع ييرفن ميي  سيييادا فلسيي ة السييو  الييير لل  يير اإلدارى. ون ييأ مصييطلح التخطيييط

اطييا  التعليييإ ي يي م م  يير يالواليييا  المتيييدا فييى دواييير ع ييد السيي عإهيا  ميين ال ييرن الع ييرفن علييى 
مسيتوى الجامعييا  وال لييا . وئهيير فييى دوايير ع ييد العمانإهيييا  مين ال ييرن الع ييرفن فيى نظييإ تعليييإ 

ك فيةق وتيأير ئهيوره الدو  اسيرى كج ا من اإلفال ا  اإلدارفية المتمركي ا  يو  المدرسية والالمر 
 (2012ق ال ن لى)إلى ع د التسعإهيا  من ال رن الع رفن فى نظإ التعليإ المرك فة. 

ومييي  اسلفييييية الجد ييييدا ت ا ييييد  الياجيييية إليييى التخطيييييط االسييييتراتيجىق سن الاإليييية اليالييييية 
وجرافييية للمهظمييا  تتسييإ بد هامي ييية العوامييم السياسييية واإلاتصييادية واإلجتماعييية وال انونييية والديم

والع افية والت هولوجية والتهافسية الماثراق وكذلع تذبذ  الهمو المادى وال  يرىق وسيرعة التطيورا  
الت هولوجييييييةق والياجييييية إليييييى جهيييييود ال ييييييوت والتطيييييوفرق وديُيييييًا ت ا يييييد سيييييرعة نظيييييإ اإلتصيييييا  

ا اليييرا والمعلومييا ق وت ا ييد  ييدا المهافسيية ميي  ئهييور الت ييتال  العالمييية وئهييور إت ا يييا  التجييار 
والجا  والسو  الير وفعو ة  ماية اسسوا  الوتهيةق فاسسوا  م تو ةق وههاص مهافسون جدد 

 (2007ق  هوح) ديلون لمجاال  اسعما  من إتجاها   إر متواعة. 
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و ستجاية للمهافسية العالميية المت ا يدا فيى مجيا  المعرفية والتيى تعيد العاميم اليرديس بهاا عليةق 
والمييدد لسياسيا  ودجهيدا  التعلييإ العيالى عليى مسيتوى العيالإق  تطليف اسمير مين للهمو اإلاتصادىق 

كم دولة ال يت فى تايعة المهافسة العالمية فى اطيا  التعلييإ العيالى وايدرا ماسسياتها التعليميية عليى 
اإلبدا ق وتطوفر يطط إستراتيجية ت وح على تركإ ة المهافسة والتيالإل لوضي  جيدو  دعميا  لمسيت ام 

تعلييييإ العيييالى والههيييوذ ييييأداا اطيييا  المعرفييية والتعلييييإ واإلبت يييار مييين دجيييم تع فييي  اإلنتاجيييية والهميييو ال
 "(2010ق سلطان). اإلاتصادى للوفو  إلى إاتصاد معرفة وتهى رادد على مستوى العالإ

 سادسًا: أنوا  اخلطط االسرتاتيجية
ميين الخطيط تغطييي فييي الماسسية هي ييم مت اميم  االسيتراتيجي  هيت  عيين عمليية التخطيييط

ت سإ إلى يمسة دنوا ق  سيف ال عيد ال مهيي االستراتيجية كافة دن طة الماسسةق لذاق فإن الخطط 
 (م1996) سإنق 

 إييت  ييتإ فييي هييذا الهييو  ميين التخطيييط ت سيييإ المجييا  ال مهيييق الخطننا  ويلننة األمنند :  -1
ى دسياا ( سيهوا  دو دكعيرق وتاهيى علي10~  5وتتراو  المدا ال مهية لهذه الخطط من ) 

معرفية اإلدارا يالعوامييم الخارجييية المياثرا علييى عملياتهيياق وهييي ت يتمم علييى ديعيياد العد ييد 
من الخطط اصإرا اسمد للماسسة لتي إ  دهدافها ال لية اسفلية على المدى ال عإدق ثيإ 

 تسعى لتي إ  اسهداف مر لًياق في إتار تهسإ  كامم من الخطط اسيرى.

ي تسيييعى لتي إييي  دهيييداف الماسسييية المر لييييةق وتعتاييير  ل ييية وهيييالتخطنننيا متوسنننا األمننند:  -2
 ( سهوا ق 5~  3الوفم بإن الخطط توفلة اسمد والخطط اصإرا اسمد وفتراو  مداها بإن )

وهيي الخطية التييي يجيرو إعيدادها لمواجهية ئيروف تارديةق دو م يي لة التخطنيا العاجن :  -3
 الخطة اسساسية. عاجلةق ال تيتمم تأجيالق ولإ ت ن مدرجة يصورا فعلية في

 الً ا ميا ت يون هيذه الخطيط السيهوفةق وهيي ذا  بيانيا  ت صيإلية التخطيا قيير األمد:  -4
 نساًيا لما هو مستهدف تيقي ا يال  عاحق ويطواتها الته إذية وال علية.

ا ى لتي إيي  هييدف مر لييي ميييدود فييي فتيير وهييو التخطيييط الييذو يسييعالتخطننيا التيتي:نني:  -5
   الته إذية. ارف ةق وفيدد لذلع الخطوا

وميييين يييييال  اسييييتعراذ انييييوا  التخطيييييطق ف ييييد اسييييتخدح مصييييطلح التخطيييييط االسييييتراتيجيق 
والتخطيط يعإد اسمدق به س المعهىق على الر إ من وجود فرو  جوهرفة بإههماق وتيدت ال يا عون 
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(ي (Dolence, 2004 (يLerner, 1999(ي )Paris, 2003) ( و2006)ميييياهرق مييييههإ 
(Rowley et. al., 1997) م( التالي1متهوعة وتإ تصهي ها في الجدو  ) ا يطر  معهه 

 (: مقارنة بني التخطيط االسرتاتيجي والتخطيط طويل األمد1جدوغ )
 دااااال االماااااوياااااط طاااااالتخطي يااااارتاتيجاااااط االساااااالتخطي

يحرتض انر نةام محتوح عل  التنةيمامل الايت ووجبار تات ري    
 مع ت ري ا تياجامل اجملتمع األكرب.باستمرار 

يحرتض انر نةام م لق ياتم يف نطاقار تطاوير اخلطاط قصارية      
 األمد أو برامج العمل.

يركز عل  عمليامل التخطيط، وضع الرؤية، البيئة اخلارجية، 
 القدرة التنةيمية، تعليم املوظحني واجملتمع.

 الداخلية. يركز عل  الربنامج النهائي خلطة التحليل

م بواسطة جمموعة   رية من املخططني ماع مشااركة واساعة    يت
 من قبل القائمني عل  خدمة اجملتمع.

 يتم بواسطة إدارة ختطيط أو متخصصني.

يساااتخدم البياناااامل املوجاااودة الااايت ياااتم ووجبهاااا رسااام خطاااط   يستخدم االجتاهامل احلالية واملتوقعة الختاذ القرارامل احلالية.
 املستقبلية.

يريامل الاايت ثاادر خااارظ التنةاايم، والقاايم  يؤكااد علاا  الت اا 
 التنةيمية، واإلجراء املساند.

 الداخلياااة، امل، التخطااايط، األسااااليب يؤكاااد علااا  الااات ري  
 الداخلي، واخلارجي.، التخطيط

املدى يسأغ عن القرار املناسب الياوم، علا  أسااه فهام الوضاع      
 بعد مخ  سنوامل من اآلن.

   سنوامل من اآلن.املدى األهداف واألغراض التنةيمية خلم

يعتمااد علاا   اانع القاارار البااديهي، واإلبااداعي بشااأن كيحيااة   
توجياار التنةاايم علاا  ماادى الوقااا يف بيئااة دائمااة الت اايري،    
والعملية اليت تتم عل  مستوى التنةيم، واليت تتكهن باامل   

 تقبل، وتصنع القرارامل وتتصرف يف ضوء رؤية متحق علير.

صلة واملرتابطاة فيماا بينار ا،    يعتمد عل  جمموعة البيانامل املح
خطط الوكاالمل وعمليامل استنتاظ امليزانيامل بطر  استقرائية. 

 البيانامل احلالية الختاذ القرارامل اخلا ة باملستقبل.

 (2007الميدر: )الحرير   

( يمسة فيرو  رديسية بيإن التخطييط االسيتراتيجي والتخطييط 2002ما ذكر دبو معمر )ك
 توفم اسمدق وتتعل   م

فييالتخطيط االسييتراتيجي ال  هظيير للمسييت ام علييى دنييا يالُييرورا امتييداد : سنناا التخطننياا -1
للماضييييي والياضييييرق بإهمييييا التخطيييييط توفييييم اسمييييدق  اسييييس علييييى التهاييييا ي رضييييية دن 

 المست ام امتداد للماضي.

فيييالتخطيط االسيييتراتيجي يسيييعى إليييى تيد يييد المإييي ا التهافسيييية الواجيييف اهنننداف التخطنننيا:  -2
يعمم التخطيط توفيم اسميدق عليى تي إي  مجموعية دهيداف  يادو ت اعلهيا  توفإرهاق بإهما

 إلى تي إ  تلع المإ ا.
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ي وح التخطيط االستراتيجي على تيد د االتجاه االستراتيجي للماسسيةق : ات اه المؤسسة -3
بإهمييا ي ييوح التخطيييط توفييم اسمييد علييى تيد ييد مييدى اليييذر دو االنييدفا  فييي السييإر فييي 

 ياره.االتجاه الذو تإ ايت

ف ييي التخطيييط االسييتراتيجي  يييتإ ت ييوفإ اسداا وفً ييا لمعيييا إر : معننايير اليفنناءة والفاعلينننة -4
يارجييييةق م ارنييية ييييأداا المهافسيييإنق بإهميييا فيييي التخطييييط توفيييم اسميييدق  يييتإ الت إييييإ وفً يييا 

 لمعا إر دايلية وضعتها اإلدارا.

 دنييا يظييم داصيير م ر ييإ دن التخطيييط توفييم اسمييد يمتييد لعييدا سييهوا ق إالالمنندى ال مننني -5
مييدى ميين التخطيييط االسييتراتيجي الييذو  ركيي  علييى اتجيياه الماسسييةق وليييس علييى سييرعة 

 "يطاها في هذا االتجاه.

 يف التعليم العالي )اجلامعامل السعودية(اواًل: أهمية ممارسة التخطيط االسرتاتيجي 
 المخاترا درجة وزفادا السرف  يالتغإر الجامعا  السعودية الإوح بإلة اتصاف دن ال و  يم ن

رسسياا  اميتالص ميدى عليى علييا  توايإل فيميا  توايإل وف يلها الجامعيا  السيعودية هيذه تجعيم نجيا 
 إليى الدراسيا  يعيض دشيار   إيت تيجياالسيترا التخطييط ضيمهها ومين للمهارا  اإلدارفة هاداسام

تسيتخدما.  ال التيي تليع مين وفعاليية نجا يا دكعير االسيتراتيجي التخطييط تسيتخدح الجامعا  التي دن
 (.1995وال ي ق  ) مامي

 ل د تطر  العد د من ال تا  وال ا عإن سهمية ممارسة التخطيط االستراتيجي نذكر مههام 
ي التعليييإ العييالي )الجامعييا  السييعودية( ال رفيية تييوفر ممارسيية التخطيييط االسييتراتيجي فيي -1

لرسساا اساساح في الجامعا  السعودية من ييال  م ياركتهإ فيي عمليية اتخياذ ال يرارا ق 
 (2012الذو ي عره يالم اركة وتي إ  نو  من الرضا لد هإ. )ال ايسيق 

رد فعيييم تي إييي  ال يييدرا عليييى التييياثإر والقيييياداق ال ان ت يييون ايييرارا  الجامعييية ع يييارا عييين  -2
 لال دات الجارفة ومجرد مستجإ ة لها.

تي إ  ال يدرا عليى التهسيإ  مختليإل دوجيا اله ياطق وااللتي اح ياسهيداف االسيتراتيجية التيي  -3
 (2013ق المدهون تُعها اإلدارا. )

 (2005الت لإم من اآلثار السلاية المييطة التي تعمم على زفادا ال  ااا وال عالية. )عطا هللاق  -4



2020 (4ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 73 

عييدح التأكييد يالهسيي ة للعوامييم الاإلييية الخارجيييةق وت ييخي  اثارهييا علييى  ركيية  التوايي  يظييروف -5
 اإلداراق وتيد د ال إود التي ت رضها وال رص المتا ةق يما يسهإ في تي إ  فعالية للجامعة. 

 "(2012توفإر اتار لترش إد اإلدارا في اتخاذ ال رارا . )ال رنيق  -6

 ي يف التعليم العالي )اجلامعامل السعودية(ثانيًا: أهداف ممارسة التخطيط االسرتاتيج
تالييور  اهييداف ممارسيية التخطيييط االسييتراتيجي فييي الجامعييا  السييعودية فييي جمليية ميين 

 اله اط التاليةم
تسييياعد عليييى تسيييهإم االتصييياال  والم ييياركا  فيميييا بيييإن رسسييياا اساسييياح العييياملإن فيييي  -1

 (2003)برايسونق الجامعة. 

مين العميداا والرسسياا يمختليإل مسيتوفاتهإ فيي الجامعيا  توجيا االدارا  العليا المت ونية  -2
 السعودية للموضوعا  ذا  االولولية.

 (Simpson, 2012تيد د الرسفة واالهداف للجامعة بوضو . ) -3

توفإر المعلوما  لالدارا  العليا المت ونة مين العميداا والرسسياا يمختليإل مسيتوفاتهإ فيي  -4
 .الجامعا  السعودية ييإت تتخذ ارارا  افُم

 تيد د وتوجيا مسار العمم في الجامعا  السعودية. -5

 "(2009) سإنق  فيا ة وتطوفر رسالة الجامعة ودهدافها االستراتيجية المختل ة -6

 اواًل: مميزات ممارسة التخطيط االستراتيجي في التعليم العالي )الجامعات السعودية(
 سعودية( تتمإ  ياله اط التاليةمممارسة التخطيط االستراتيجي في التعليإ العالي )الجامعا  ال

تركيي  ممارسيية التخطيييط االسييتراتيجي علييى الاإليية الدايلييية  علييى  ييد سييواا وتعتمييد علييى  -1
 (2012المعلوما  ال مية والهوعية معًا. )ميمدق 

تي ييي  ممارسييية التخطييييط االسيييتراتيجي الت اعيييم والييييوار الاهييياا بيييإن رسسييياا اساسييياح فيييي  -2
توفا  االدراييية الييعالت )العلييياق والوسييطىق والييدنيا( عيين الجامعيية الوا ييدا ميين يييال  المسيي

 مست ام الجامعة وسام نجا ها وتطورهاق وت سهإ في اتخاذ ال رارا  في العملية اإلدارفة.

تسيييهإ ممارسييية التخطييييط االسيييتراتيجي فيييي دعيييإ دسيييالإف اتخييياذ ال يييرارا  المسيييتالية فيييي  -3
واي  التخياذ افُيم ال يرارا  ودكعرهيا الجامعة ي  م علمي اادإ على الدراسية والتيلإيم والت

 (.2011اابلة للته إذ. )الدجهيق 
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تهييدف ممارسيية التخطيييط االسييتراتيجي الييى إ ييدات تغإإييرا  جوهرفيية وهاميية فييي الجامعيية  -4
 وفي فترا توفلة االجم وت الي  كاإراق وجهود مهمة. 

مواجهيية تتمإي  ممارسية التخطييط االسييتراتيجي يانهيا مرنية ييإيت يسييطي  رسسياا اساسياح  -5
 (2013التغإرا  الميتملة عهد الته إذ. )مساعداق 

 

ييير ف التخطييييط االسيييتراتيجي فيييي مجيييا  التعلييييإ يعيييدا تعرف يييا  مههيييام ميييا عرفيييا كيييو   ع 
(Cope)  الاإلييية  دسيييلو   يييادو يالماسسييية التعليميييية اليييى تخطيييي  يييدودها واالن تيييا  عليييى"يأنيييا

والت اعييم ميي  الماسسييا  اسيييرى والمجتميي ق ميين يييال  عملييية تتصييإل يالم يياركة الواسييعة ميين 
دايم الماسسة ويارجهاق ومسح مست الي واس ق  هت  عها ممارسا  من اام الماسسة التعليمية 

 (Cope, 1981. )تعمم على التوفإ  بإن برامجها وال رص المتا ة من دجم يدمة المجتم 
وسإلة للتهاا يالمسيت امق واسيتعمار ميا هيو متيوفرق تتطليف " يأنا (Paris) رفسوعرفتا يا

الدعإ ال امم من ال مة االستراتيجيةق والم ياركة ال عالية مين جميي  العياملإن فيي كافية المسيتوفا  
 (Paris, 2003). "التهظيمية في الماسسة

االسيتراتيجي تت ي  وجود العد د مين التعرف يا  للتخطييط  التعارف اعاله تُح من يال  
ر إ  يالفي اسساا وتختلإل في التركإ  على هذا الجانف دو ذاص من العمليية التخطيطييةق ل ين و 

التعامييييم ميييي  المسييييت ام ( 1)تت يييي  علييييى اسمييييور اآلتيييييةم  هييييذه اال انهييييا ايييييتالف التعرف ييييا ميييين 
لعالايييييية دراسيييييية الاإلييييية الخارجييييييية المييييياثرا دو ذا  ا( 2)والتغإيييييرا  اليافيييييلة فييييييي المجتمعيييييا ق 

تيد يييد ميييواتن ال يييوا والُيييعإل وال يييرص ( 4)ت إييييإ ال يييدرا  الدايليييية للماسسيييةق ( 3)يالماسسيييةق 
تيد ييد اسولوفييا  واليييا  العمييم ( 6)تطييوفر الرسفيية والرسييالة واالسييتراتيجيا ق ( 5)والتهد ييدا ق 

مراجعيييية الت يييييدح والتطييييور و يييييم ( 7)واسييييتخداح المييييوارد المتا ييييية يمييييا يي يييي  دهيييييداف الماسسييييةق 
 (2008متايعة وتجد د الخطط. )اليرفرو وديرونق ( 8)لم  ال ق ا

الساف في اييتالف وت يا ن م هيوح التخطييط االسيتراتيجي ودسياا تطيورهق إليى دن  وفع ى 
المسييت ام ومسييتوى إدراص اإلدارا ليياق يختلييإل ميين ماسسيية سيييرىق سن المسييت ام زميين اييادح  إيير 

ق ود يانيا دييرى اً ق وايد  ايدو د يانيا مسيت ر ُياً ق و عُا اآلير  امميددق اد ي ون يعُا واضياً 
تيد يييد اسهيييداف مييين  إيييت  . كميييا ان الوسيييادم المسيييتخدمة فيييي مواجهييية هيييذا المسيييت اممُيييطر اً 

تختليإل ميين ماسسية سيييرىق إضيافة إلييى دن هيذا اسسييلو  مين التخطيييط ال  يي ا   وتير  إنجازهييا
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ذلع فيي مجيا  مهظميا  اسعميا ق في مرا لا اسولىق فلإ يطا  إال من سهوا  الإلة سواا دكان 
دح فيييي مجيييا  التعلييييإ العيييالي )الجامعيييا ( و التيييالي فهيييو ليييإ يخُييي  اليت يييار الييي من كيييي  وضييي  

 (1995تعرف  ميدد لا. )الغالاي وسعدق 

 رى ال ا يييت ييييأن عمليييية اتخييياذ ايييرارا  يييبهيياا عليييى الم ييياهيإ السييياي ة للتخطييييط االسيييتراتيجيق 
ن مست الية هذه ال يرارا  واثارهيا فيي المسيت امق ووضي  اسهيداف مستمرا بهاا على معلوما  مم هة ع

واالسييتراتيجيا  والاييرام  ال مهييية والتأكييد ميين ته إييذ الخطييط والاييرام  الميييدداق بييدعإ كامييم ميين ال ميية 
 ".االستراتيجيةق وم اركة فعالة من جمي  المعهإإن والعاملإن في كافة المستوفا  التهظيمية

 لعالي )اجلامعامل( للتخطيط االسرتاتيجي اجة التعليم ااواًل: 

فعييااًل  ييادو إلييى ال  ييااا فييي اسداا فهييو يسيياعد فييي  اً يعتايير التخطيييط االسييتراتيجي دسييلو 
التصييدو للتغإييرا  الهادليية فييي الاإلتييإن الدايلييية والخارجيييةق واالسييتجاية للتيييديا  الظيياهرا اآلتييية 

 (1)  السي عإهيا  مين ال يرن الماضيي ومههيام التي بدد نظياح التعلييإ العيالي يعياني مههيا مهيذ مطلي
زفيييادا الطليييف االجتمييياعي عليييى ( 3)التغإيييرا  السييي انيةق ( 2)تُييياس  اليييدعإ الميييالي الي يييوميق 

ارت يا  ت ل ية ( 5)انت ار م اهيإ ديم راتية ال او  وت يافا ال يرص التعليمييةق ( 4)التعليإ العاليق 
لو  الييذو تت عييا الماسسييا  التعليمييية فييي عملييية التعليييإ العيياليق مييا سيياهإ فييي التييأثإر علييى اسسيي

التعليييإ العيياليق فتغإيير  تايعيية التعليييإ العييالي ميين ال يي م الت لإييدو لل صييو  الدراسييية التييي تعتمييد 
عليى االتصييا  الم اشيير بييإن المعلييإ والمييتعلإق إلييى دشيي ا  ديييرى ميين التعليييإ ق كييالتعليإ عيين يعييدق 

اليييي . و التييييالي زاد   ييييدا المهافسيييية بييييإن الماسسييييا  ...والتعليييييإ االفتراضيييييق والتعليييييإ المسييييتمر
التعليميية  ييو  مصييادر التموفييم والطييال  وتطلييف ذليع م فييدا ميين االهتميياح يجييودا التعليييإ العييالي 

 "(2008ق واالرت اا يمستوى الخدما . )تميمة
مين دهيإ روافيد التهميية واالسيت رار والهميو االاتصيادوق لميا  التعليإ العياليتعتار ماسسا  

 (2007ودور الته ييلة االيييرىق )اليرفييروق الجامعييا  دمييا ميين يييدما  للمييواتهإن عيين ترفيي  ت 
 :توئي ق وذلع لألس ا  التاليةالستعمار و االعملية نو  من وتعد 
دعظييإ المصييادر ل فييادا در ييا  االفييرادق فهييي تييوفر لهييإ وسييادم كسييف  العييالي هييو التعليييإ -1

 عي هإق وتساعدهإ على مواجهة فعو ا  اليياا. 

 .تساعد على الت ي  م  ئروف العمم وت ل اتا الهاتجة عن الهمو االاتصادو -2
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دن عهصييييير التر يييييية هيييييو دهيييييإ عهافييييير ردا الميييييا  ال  يييييروق والتطيييييور الت هي يييييي فييييييي  -3
 .الهمو االاتصادو

دورا مهمييا فييي إعييداد ال ييوادر الماهليية الالزميية لتسييإإر عجليية التهمييية  التعليييإ العيياليلعييف   -4
 ة السيما اسيصادإإنق وال هإإنق والخاراا الالزمإن لخطط التهمية. االاتصادية واالجتماعي

 التعليم العالي )اجلامعامل(متطلبامل التخطيط االسرتاتيجي يف ثانيًا: 

التعليييييإ العييييالي دن اسييييتخداح التخطيييييط االسييييتراتيجي فييييي دو ماسسيييية ي يييي م عيييياح وفييييي 
 يييرذ للتم يييي مييي  سياسييية ي ييي م يييياصق يجيييف دال ي يييون مييين ااإيييم الت لإيييدق دو ال )الجامعيييا (

معإهةق فالخطية االا تراتيجيية فيي ماسسية ميا ال تتهاسيف وماسسية واييرى فهجا هيا يعتميد عليى 
 .مجموعة من المتطل ا  دو ال روط التي  ه غي توافرها

دن متطل ا  تطاإ  التخطيط االستراتيجي الهاجح في دو ماسسة تعليمية  وفرى العجمي
 :هي( 2008ق العجمي)الجامعا ( )

 بهاا إجما  من اجم التغإإر -1

 التركإ  على ا تياجا  الهظاح التعليمي -2

 التأكإد على التواف  م  ث افة الهظاح التعليمي -3

 تع ف  م اركة فعالة ل م عهافر الهظاح التعليمي -4

 تامإن  يادا فعالة للهظاح التعليمي -5
السعودية  بإهما  رى ال را متطل ا  هامة لهجا  التخطيط يم ن دن تطا  على اليامعا 

 :وهي( 2005ق ال را)
 .وجود إدارا عليا تامن يالتخطيط االستراتيجي -1

 .للجامعةهي م تهظيمي واضح ومهاسف  -2

 .توفر اإلم انا  المادية والمهارا  المهاس ة والمتهوعة للقياح يالتخطيط -3

 .و دراص ال صور جإداً  الجامعةتوفر فورا واضية عن بإلة  -4

 .وسطة يالتخطيطالت اح الموئ إن واإلدارا المت -5

 ممارسييييييةتييييييوفر ال هاعيييييية ال امليييييية للم يييييياركإن يالخطيييييية ييجييييييإ ال وادييييييد المترت يييييية علييييييى  -6
 .الخطة االستراتيجية
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دن من دهإ متطل يا  التخطييط االسيتراتيجي مواجهية م اومية التغإإير وذليع  ى الباحثير و 
ة جييييياعيييين الوضيييي  اليييييالي وال ييييعور يال دعُيييياا الهإليييية التدرفسيييييةال يييييأتي اال ميييين عييييدح رضييييا 

من التغإإر عمليية ضيرورفة ومر و ية وهيذه الرسفية تيأتي مين ييال  توسيي  نطيا   للتيسإن يجعم
 الم اركة في عملية التخطيط االستراتيجي

 التعليم العالي )اجلامعامل(العوامل اليت تساعد عل  جناح التخطيط االسرتاتيجي يف ثالثًا: 

السيييعودية كميييا  راهيييا لي وميييية اإن نجيييا  عمليييية التخطييييط االسيييتراتيجي فيييي اليامعيييا  
ترت ط ي  م كامم بتوفر عوامم عد دا ال بد دن تت اعم وتت امم في عملهيا سجيم تي إي   الع إم

 :وهي( 2003)الع إمق الهدف المه ود من العملية 
 .عن التخمإن واليدا  ياح التخطيط االستراتيجي على نظاح وااعي مت امم يعإداً  -1

 .  بإلة العمم التي تت اعم معهادن ت ون الخطة نايعة من واا -2

 .الممارسةفي وض  الخطة لُمان ت اعلهإ عهد  دعُاا الهإلة التدرفسيةدن ي ترص جمي   -3

 .دن تي   اسهداف العامة للتخطيط  اجة اسفراد والمجتمعا  إلى تهمية وتطوفر ذاتها -4

 .دن ت ون الخطة الموضوعة اابلة للتغإر والتطوفر وال فادا واله صان -5
 . ون الخطة مهسجمة م  اسهداف الموضوعة لتي إ  الهماا والتطوردن ت -6

 .يالجامعةدن ترك  الخطة على اسولوفا  في العمم  -7

 دن ت ون الخطة اابلة للت إيإ والمتايعة والرااية -8

 التخطيييييط االسييييتراتيجي فييييي اليامعييييا  لممارسييييةدن ههيييياص ضييييرورا  رى الباحننننثيننننلييييذا 
يافية فيي ئيم  السعوديةفي العالي  كاإر في تهمية التعليإ السعوديةق لما لها من دور الي ومية

جد يدق او اكت ياف ايطياا فيي  ردييس اسيإالتغإإرا  اإلدارفية والاإليية التيي تييدت فإهيا مين تيولي 
 .الن التخطيط االستراتيجي ي وح على الت اعم بإن جمي  م ونا  الهظاح التعليمي االاساحعمم 

 للتعليم العاليي عنا ر التخطيط االسرتاتيجرابعًا: 
 ,Brayson) العهافيير الرديسيية فييي عملييية التخطيييط االسييتراتيجي يييان ييرى برايسييون 

 :تتُمن (2003

 ا  التعليإ العالي )الجامعا (.تيد د االتجاها  لماسس -1

 .فيا ة السياسا  العامة دو العرفُة وتيد د اسهداف االستراتيجية -2
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 .جامعة(ة )الإجراا ت وفإ دايلي ويارجي لاإلة الماسس -3

 .ة )الجامعة(توجيا االنت اه إلى  اجا  المهتساإن للماسس -4

 .تيد د ال ُايا االستراتيجية الياكمة -5

 .فيا ة االستراتيجيا  المهاس ة للتعامم م  كم اُية من ال ُايا االستراتيجية -6

 .السعي لليصو  على المواف ة والدعإ والتأ إد لالستراتيجيا  و جرااا  الته إذ -7

 .را  و دا الته إذاتخاذ ال را -8

 .بدا المتايعة المستمرا لتصييح المسار وت وفإ نتاد  الته إذ -9

ميييييم فيميييييا بإههيييييا لتي إييييي  ات ت تُيييييح مميييييا سيييييا  دن عهافييييير التخطييييييط االسيييييتراتيجي 
 .دهداف الماسسة

 العالي )اجلامعامل( املشكالمل اليت تواجر التخطيط االسرتاتيجي يف التعليمخامسًا: 

ت عيييإل جهودهيييا اتجييياه التخطييييط العيييالي ييييا ماسسيييا  التعلييييإ فيييي الوايييت اليييذو كانيييت ف"
ييية التيييي يم ييين دن يي  هيييا لهييياق تايييإن لهيييا دن عمليييية التخطييييط  االسيييتراتيجيق يسييياف ال واديييد الجم 

اليى فُياا  إير مييددق ل ين اليوعي واالنت ياه  الجامعيةاالستراتيجي عمليية مع يدا ومت ياي ة تأييذ 
ا وتعإي  عمليية التخطييط االسيتراتيجي يسياهإ فيي تي إي  واالستعداد لل ُايا التي يم ين ان تواجي

 .الهجا  لهاق في  إن ان تجاهلها اد ي  لها

 واد تطرات ال يوت والدراسيا  و  ي م واسي  للم ي ال  الميتملية التيي يم ين ان تظهير
يال  عملية التخطيط االستراتيجي فيي ماسسيا  التعلييإ العياليق و ير إ مين االجتهيادا  العد يدا 

(ي Nickols, 2000)ة مييين اايييم الميييال إن وال يييا عإن لالت يييا   يييو  هيييذه الم ييي ال ق الماذولييي
(Paris, 2003( ي)Wilkinson, et. al., 2007)  إال إنهإ ايتل وا في ارادهإق ولإ  توفلوا الى

 مإجما   ولها. وفيما  لي يعض من هذه الم  ال 
 مشكالت تتعلق باإلعداد للتخطيط:  -1

 المرا يم التمهإديية لعمليية التخطييط  واجهها المخططيون فيي ان من دهإ الم  ال  التي
ق هييييي عييييدح اييييدرتهإ علييييى التيد ييييد الواضييييح لألهييييداف المرجييييوا ميييين وراا جهييييودهإ االسييييتراتيجي

التخطيطيييةق وسييوا ت ييد ر الواييت والجهييد والمييا  المطلييو  مهييذ الادايييةق وضييعإل الييدعإ الماسسييي 
اييم اإلدارا العليييا بييدعوى عييدح وجييود الواييت ال ييافي لعملييية التخطيييطق دو االلتيي اح ال امييم بهييا ميين ا

للتخطيييطق نتيجيية ان ييغالهإق و  يي م كاإييرق يمتايعيية الم يي ال  اآلنييية واسعمييا  الروتإهييية الإومييية 
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وجودتهييا فييي المييدى الطوفييم.  الجاممييية دون الم يي ال  اإلسييتراتيجية التييي تتعليي  بهمييو الماسسيية
وتيد ييد دهييداف لهييإ ولو ييداتهإ التهظيميييةق إمييا لعييدح كمييا  تييردد العد ييد ميين المييد رفن فييي فيييا ة 

ادرتهإ على ذلع دو يوفهإ من ال  م يسياف الته إيذ الخياتيا دو الهياا  نتيجية ضيعإل ال  يااا 
 .وال درا ما يعهي تهد دا لمصاليهإ و  ادهإ في مهافاهإ

 مشكالت تتعلق بالمصادر:  -2

وجييييود مصييييادر متعييييددا  إن اصييييور وضييييعإل المييييوارد المادييييية وال  ييييرفة المتا ييييةق وعييييدح
ق ي ييييي م عق ييييية دساسيييييية دمييييياح عمليييييية التخطييييييط الجامميييييية لتيسيييييإن الوضييييي  الميييييالي للماسسييييية

االستراتيجيق ياإلضافة اليى عيدح تيوافر نظياح للمعلوميا  يميد المسياولإن يالايانيا  المطلو ية عين 
 ىو اييد ال تل ييمييا ت ييون نااصيية د والاإليية المييطيية بهيياق واذا مييا تييوافر  فغال يياً الجاممييية الماسسيية 

ال او  وال هإق كما ال يم ن اليصو  علإها في الوات المهاسفق كميا دن عمليية جمعهيا وتيلإلهيا 
 .عالياً  اد تتطلف واتا توفال وان اااً 

 مشكالت تتعلق بالمشاركة:   -3

اييد ال  ييتإ إشيييراص المييوئ إن والمسيياولإن فيييي فيييا ة وته إيييذ الخطييةق مييا ايييد  يياثر عليييى 
مميا يعرضيها لم اومية دايليية الجامميية لتالي على الاإلية الع افيية للماسسية دوافعهإ وسلوكهإق و ا

ليدعإ  اوفياً  للعملية التخطيطية دو لةستراتيجية ذاتها. فااتها  المعهإإن يعمليية التخطييط يعيد سيهداً 
الخطييةق سييواا فييي مر ليية إعييدادها دو ته إييذهاق لييذا ال بييد ميين إشييراكهإ وفييي جمييي  المرا ييم وذلييع 

ليية اإلر يياص والصييراعا  التييي يم يين دن ته ييأ دثهيياا عملييية الته إييذ نتيجيية لعييدح معييرفتهإ تجه ييا ليا
 .المس  ة يالعملية وت افإلها

 الترقب الدائم الغتنام الفرص الذكية:  -4

يسييييياف عمليييييية التخطييييييط الجامميييييية مييييين الُيييييغوتا  التيييييي تتعيييييرذ لهيييييا الماسسيييييا  
و  اسهيييا فيييي  الييية ترايييف داديييإ ال تهييياح االسيييتراتيجي تركإييي  اهتمامهيييا عليييى الياضييير والمسيييت امق 

 .ال رص الذكيةق في الوات الذو تستعد فيا س دات الياضر

 االنطباع السيء الذي تتركه مشاكل التخطيط االستراتيجي لدى المسؤولين:  -5

اد  ادو التطاإ   إر ال إلا و إر ال عا  للخطط اإلستراتيجية إلى بلورا انط يا  سييا 
وفر يطييييط ت يييغإلية دو اعتمييياد سياسييييا  ال تتماشيييى واإلسييييتراتيجية ليييدى المسييياولإنق نتيجيييية تطييي
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المختيياراق دو يسيياف المغيياالا فييي وضيي  معييا إر اسداا ال ميييةق دو الصييعو ة فييي جميي  المعلومييا  
 .والايانا  وتيلإلها و إرها من اسمور

 عدم المرونة في التخطيط والخطط:  -6

مييدا  إيير مرنييةق فيصيي ح دداا ضيي ط اييد ي  هييإ التخطيييط االسييتراتيجيق علييى انييا عملييية جا
وتي ييييييإ يييييييال رارا ق واإلسييييييتراتيجيا ق والياضييييييرق والمسييييييت امق واسفعييييييا ق واإلداراق والمييييييوئ إنق 
واسسييوا ق والمسيييت إد نق مييا  يييادو الييى إعااييية التغإإيير بيييدال ميين دن ي يييون دداا شيياملة ومت امليييةق 

 .إلى مست الها المر و  والمه ود الجاممية إليصا  الماسسة

 يف التعليم العالي )اجلامعامل السعودية( مرا ل التخطيط االسرتاتيجيدسا: سا

لمسيييت ام التهظييييإق  إن التخطييييط االسيييتراتيجي ع يييارا عييين عمليييية مسيييتمرا تُييي  تصيييوراً 
وتتأثر يعوامم الاإلتإن الدايلية والخارجيةق تهظإ وتدار على دساا تتايعي م هوحق تايدد يصييا ة 

السياسييييا  ثييييإ الخطييييط الت صييييإلية دو اإلجرادييييية المادييييية إلييييى ته إييييذ اسهييييدافق فاالسييييتراتيجيا  و 
االستراتيجيةق و صيورا  تي ي  مين ياللهيا اسهيداف المرسيومة. و التيالي فإنيا يمعيم عمليية  تاليور 
من ياللها و تيد د مسا  نو  الجهد التخطيطيي المطليو ق وزمين تواإتيا واليية ته إيذهق وال يرد دو 

الته إييذق وكيفييية معالجيية الهتيياد ق وذلييع يعهييي دنهييا عملييية تسييإر علييى  الجهيية التييي سييتتولى عملييية
 (2009ماهرق ) دسس واضية

وتجإييف عملييية التخطيييط االسييتراتيجي عيين در عيية دسييللة اسييتراتيجية دساسييية ومهميية وهييي 
اآلن؟ والى د ن تتجا؟ والى ا ن البد ان تتجا؟ وكي  ستصيم الجاممية د ن هو م ان الماسسة :

  (Rhoades, 2000 ) إليا )االستراتيجيا ق ويطط العممق والتغذية الراجعة(؟ إلى ما تصاو
الطايعيية الترايطييية والتدايليية بييإن المرا ييم والخطييوا  التيي تميير فإهييا عملييية ميين ر إ الو ي

 اً التخطيييط االسييتراتيجيق إال دن التأكإييد علييى كييم مر ليية وتيلإلهييا ومعرفتهييا مه ييردا ي يي م دساسيي
ق الجامميية دن تلم ا اإلدارا العليا والمستوفا  اإلدارفة المختل ية فيي الماسسية ل هإ الدور المرت ف

بييم وكافيية العيياملإن والمعهإييإن فييي هييذه المرا ييم والخطييوا ق كمييا دنييا يسييمح ل رفيي  التخطيييط ميين 
 "(LeDoux, et. al., 2005)التوضيح والتوثإ ق واإلتصا ق وتيد د دولوفا  التطاإ  للعملية. 

كيييم دنميييوذ  مييين نمييياذ  التخطييييط االسيييتراتيجي ايييد تيييإ تصيييميما لييييالدإ  و يييالر إ مييين دن
ا تياجييا  ميييددا لماسسيية معإهييةق إال دن كييم دنمييوذ  نيياجح  تُييمن معظييإ المرا ييم والخطييوا  

 :اآلتية م  االيتالف في ت ديإ دو تأيإر تلع المرا م والخطوا 
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 المرحلة االولى: التخطيط للتخطيط
ة التخطيط االستراتيجي هو الة االهتماح واالنت اه لألعما  من اسيطاا ال ادعة في عملي

لعد د من الخطيوا  ال بيد التيُإرفة للعملية. ف ام دن  ادد التخطيط االستراتيجي ال عليق ههاص ا
من اتخاذهاق وعادا ما ي ار إلى ذلع يالتخطيط للتخطيطق الذو يعتار المر لة اسولى في ترف  

الجاممييية ميي  رسييالة الماسسيية  ومتسيي اً  الوفييو  إلييى اسييتراتيجية جإييدا. ف لمييا كييان اإلعييداد جإييداً 
خ مالديييإ وميييدعإ مييين إدارا ودهيييدافها وسياسيييتهاق كلميييا كانيييت االسيييتراتيجية الهاتجييية تعميييم فيييي مهيييا

ق فايدون تخطييط مسيا  فعيا  سيتتخ ط عمليية التخطييط االسيتراتيجي وسيي ون الجامميية الماسسة
 (2009)اليوسهيق  (يWilkinson, et. al., 2007)مصإرها ال  م. 

ابيرز المعوايا  التيي تعإي  عمليية التخطييط للتخطييط او تييد مين ف انا مين وترى العار 
 (2002العارفق )فاعلإتام 

استخداح هذا االسيلو ق وفعلليون ذليع يعيدح تيوافر  الماسسة الجامميةعدح را ة االدارفإن في  -1
 .الوات ال افيق ودنهإ سإاذلون واتا دون دن تتإ م افأتهإ على جهدهإ في هذه العملية

 .للماسسة الجامميةالتغإر السرف  في الاإلة الدايلية والخارجية  -2

 .الماسسة الجامميةة لدى اادا  موذ يعض الم اهيإ االستراتيجي -3

 .عدح توفر اواعد بيانا  ومعلوما  لوض  الخطط االستراتيجية -4

 .ضعإل الموارد المتا ة دو فعو ة اليصو  علإها في  ا  توفرها -5

 التعجم في استه اط رسفة ورسالة المهظمة ودهدافها.  -6

التخطييطق  ةوممارسيهيوم "ات يا  يع يس ال يرارا  ي يأن كيفيية إجيراا والتخطيا للتخطنيا 
للايييدا فيييي العمليييية التخطيطييييةق مييين ييييال  توجيييييا الجامميييية  هيييدف تيُيييإر وتهإلييية الماسسييية 

عمليييا  الت  إييير الجمييياعيق والجهييود التهظيميييية وسيييط مجموعيية مييين االسيييتراتيجيا ق واسهيييدافق 
للم يياركإنق وف ُييي علييى ال عإيير ميين فوضييى ال هييإ الخييات ق  واضييياً  والغايييا ق وفييوفر توجإهيياً 

اسولوفيا  وترتإاهياق لتصي ح ال يغم ال يا م ومييور اهتمياح جميي  المعهإيإن والعياملإن فيي وفيدد 
 "((Dolence, 2004الاإلة الجاممية". 

 المرحلة الثانية: التحليل االستراتيجي
يمعييي   عييين الاإلييية المييطييية بهييياق فمههيييا تيصيييم عليييى الجامميييية ال تعميييم الماسسيييا  

فة الى دن في الاإلة ما يم ن دن ي  م تهد ًدا لمصياليهاق مديالتهاق والإها ت دح مخرجاتهاق إضا
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دو ي يييرز م ييي ال  تعرايييم سيييإر دعمالهييياق دو ي يييدح فرًفيييا ذهايييية إذا ميييا تم هيييت مييين ااتهافيييهاق 
فيم هها دن تي   دهدافها يصورا سرفعةق وتت و  على مهافسإهاق لذا تعتار دراسة وتيلإم الوض  

تييييي ميييين المتوايييي  دن تتصييييدى لهييييا فييييي المسييييت امق ميييين ق واسمييييور الالجاممييييية اليييييالي للماسسيييية
ضرورفا  عملية التخطيط االستراتيجي. لذا ال بد من جم  دكار ادر مم ن من المعلوما  عين 
الاإلة وتيلإلهاق  تى تتم ن الماسسا  من تيد د موا ها االسيتراتيجيق ومين ثيإ تطيوفر وايتييار 

 (2002االستر اتيجيا  المهاس ة. )ماهرق 
ق والمياثراق ي ت ي  داييم  يدود الهظياح دو يارجياهي "مجموعة العواميم دو المتغإيرا  التي فالبيئة

دو التييي ييتمييم دن تيياثر علييى فعالييية وك ييااا اسداا التهظيميييق والتييي تييإ إدراكهييا بواسييطة اإلداراق دو لييإ 
يلييةق ودن الت اعيم . وته سيإ الاإلية اليى بإلية يارجيية ودييرى دادو اإيوداً   تإ إدراكها على دنها تمعيم فرفياً 

 (2007الغالايق وادرفسق ر". )بإن الاإلتإن هو الذو ييدد ادرا الماسسة على الهجا  واالستمرا
والهيييدف مييين التيلإيييم االسيييتراتيجي هيييو ت يييوفن رسفييية واضيييية عييين الوضييي  االسيييتراتيجي 

 ق وعن العوامم اسساسيية التيي سيوف تياثر عليى الماسسية فيي الميدى ال صيإرالجاممية للماسسة
والمتوسطق وعلى ايتيار اإلستراتيجية المهاس ة وفتإ جم  المعلوما  من مصادر عد داق كما انا 
يسييتغر  واتييا ال ييياا يييا لجمعهييا. وفسييتوجف ذلييع دايية فييي دسييلو  جميي  المعلومييا  للتأكييد ميين 
فيييتها وهييذا يسييتوجف ميين ال ييادمإن علييى عملييية التيلإييم دن ت ييون لييد هإ الخاييراق والدرايييةق و عييد 

 ( 2007ر ق ل ي ي ون تيلإلهإ فاداا. )اليرفروق الهظ
 وجد عدا مدايم لت د ر المواإل االسيتراتيجي اليراهن للماسسيةفإ: (SWOTتحلي  )اما 

  وتيد يد العواميم التيي فيلذو ي يوح بتعر (ق اSWOT) ق اال دن دكعرها شإوعا هو مديمالجاممية
وفتُيييييمن تيد يييييد ن ييييياط ال يييييوا . الجامميييييية ايييييد تييييياثر عليييييى نتييييياد  المسيييييت ام المه يييييود للماسسييييية

(Strengths) إل ون ييييييييييييياط الُيييييييييييييعق(Weaknesses)  فيييييييييييييي الاإلييييييييييييية الدايلييييييييييييييةق وال يييييييييييييرص
(Opportunities) ق(  والتهد ييداThreats  فييي الاإليية الخارجييييةق إضييافة الييى تيد ييد الاإليييا )

 المهافسيييةق والعواميييم المطلو ييية لتي إييي  الهجيييا ق مييي  اسييييذ يعيييإن االعت يييار ث افييية و ييييإ الماسسييية
ق ووف يا ليذلع تيتإ عملييية الت إييإ وايتييار االسيتراتيجيا  التيي تتهاسييف مي  كيم مين الاإليية الجامميية

 (Lerner, 1999). الجاممية الخارجية والوض  الدايلي للماسسة
تيد د موا ها االستراتيجي عار دم   الجاممية فمن يال  هذا التيلإم تستطي  الماسسة

رص والتهد دا ( م  دن طة اسداا اليدايلي )ال يوا والُيعإل(ق ت وفإ عهافر الاإلة الخارجية )ال 
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وفييي ضييوا نتيياد  الت يياعال  لتيلإييم تلييع العهافيير تظهيير اسييتراتيجيا  متعييددا مييا  توجييف علييى 
اإلدارا  القياح يايتيار دو بهاا استراتيجية تتطاب  ومواا ها دزاا دهدافهاق وازاا المهافسيإن لهيا فيي 

تسييتطي  تصيييح ومعالجيية ن يياط الجامميية  لمال ظية. دن الماسسييةن يس المجييا . ومين الجييد ر يا
عهيدما  الُعإلق سن سيطرتها على العوامم الدايلية مم هةق في  إن يصي ح االمير اكعير تع إيداً 

يالعوامم الخارجيةق سن الماسسة يم هها دن تتالاح وتت ي  م  الظروف الخارجيةق   تعل  اسمر
 "(2007ق  م كامم. ) مدان وادرفسول ن من الصعف السيطره علإها ي 

 التحليل الداخلي
 التحليل اخلارجي

 نقاط الضعف الداخلية نقاط القوة الداخلية

 الحرص البيئية املتا ة
 استخدام نقاط القوة الداخلية

 ت الغ الحرص املتا ةسال
الت لب عل  مواقع الضعف الداخلية من 
 خالغ است الغ الحرص املتا ة خارجيا.

 مل البيئيةالتهديدا
استخدام نقاط القوة الداخلية لتجنب 
 التهديدامل اخلارجية او احلد من آثارها

تقليل مواطن الضعف الداخلية لتحادي 
 املخاطر اخلارجية

 (2009)ماهر  : الميدر

إتيار الجامميية  م  نهاية هذه المر لية مين التخطييط االسيتراتيجيق  تيوفر ليدى الماسسية
ط ال يواق والُيعإلق وال يرصق والتهد يدا ق وال يدرا  واإلم انيا  مرجعي ورسفية واضيية  يو  ن يا

اليالييةق والياجيا ق والمتطل يا ق والهياكيم التهظيميييةق واسسيوا  الياليية والماضييةق و إرهياق ميين 
 (2009الايانا  التي تتطلاها عمليا  اتخاذ ال رار. )ماهرق 

 المرحلة الثالثة: التوجه االستراتيجي

 تإن تييإ اإلعييداد لعملييية التخطيييط االسييتراتيجيق والتعييرف الييى الاإليية فييي الميير لتإن السيياي
بتيد ييد كييم ميين ن يياط ال ييوا والُييعإل الدايلييية وال ييرص والتهد ييدا   الجاممييية المييطيية للماسسيية

 .الميتملة في بإلتها الخارجيةق وذلع تمهإدا لمر لة التوجا االستراتيجي

دياق سن الم يياركإن اييد يسييتغراون واتييا ولر مييا ت ييون هييذه المر ليية ميين دكعيير المرا ييم تييي
 توفال في الجدا  اام ان  تم هيوا مين تيد يد وجهيتهإ. فعليى الير إ مين دن الرسيالة والرسفية تييدد

اسهداف المرجواق اال دن عليى المخططيإن اال تيراا مين الم الغية فيي تيد يدهما  تيى ال يصي ح 
ليييةق عهييدها سييإهظرون الييى الخطيية اسميير مجييرد عملييية ع لييية ذههييية دكعيير ميين كونهييا ممارسيية عم

 (Pisel, 2001)على دنها الههاية بدال من كونها وسإلة لالنجاز وتي إ  اسهداف. 
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دا   ييو  ن طيية بداييية هييذه المر ليية. فإييرى اليي عض ضييرورا بييداها يالرسييالة فييي وههيياص ِجيي
لي  إن ال  رى ال عض اآلير ضرورا ذلع. مين مهطلي  دن بييان الرسيالة يعاير عين الوضي  الييا

ق وهذا ال يييرص عمليية التخطييط للمسيت امق و نميا ههياص بييان ايير هيو الرسفية الجامميةللماسسة 
وفعتاييييير يارتييييية ترفييييي  للمسيييييت ام المه يييييودق وهيييييو ميييييا ي تيييييرذ دن تايييييدد ييييييا عمليييييية التخطييييييط. 

(Wilkinson, et. al., 2007) 
 المرحلة الرابعة: الصياغة اإلستراتيجية

إييم االسييتراتيجي والتوجييا االسييتراتيجي ق تاييدد مر ليية الصيييا ة يعييد االنتهيياا ميين مر لتييي التيل
اإلستراتيجيةق التي تمعم ال اعيدا اسساسيية واالنطالاية لايدا عملييا  ته إيذ الخييار االسيتراتيجي ال  ياق 
فيييال يم ييين ن يييم الخييييار اليييى ارذ الوااييي  دون فييييا ا  مييييدد وواضيييية المعيييالإ لييياق كميييا وتسييياعد 

تيد يييد اسدوار والتهسيييإ  بيييإن المسيييتوفا  اإلدارفييية المختل يييةق وتخصيييي   الصييييا ة اإلسيييتراتيجية فيييي
 (2006و  د الموارد ضمن إتار يطة إستراتيجية واضية المعالإ. )المغر يق و ر يةق 

فاإلسييتراتيجية هييي جيي ا ميين التخطيييط االسييتراتيجيق وتعايير عيين مسييارق  ييتإ ايتييياره ميين 
ورسالتهاق ومن ثإ تي إ  االتجاه الذو ارتُتا  بإن عدا مسارا ق وذلع لتي إ  دهداف الماسسة

 "(2004ق الماسسة له سها في المست ام. )توفإ 
تييا  فييي مياوليية تيد ييد وتصييهي  االسييتراتيجيا  التييي تسييتخدمها واييد تهوعييت جهييود ال   

ق ومن دبرز هذه التصهي ا  ودكعرها مالامة لطايعة ماسسا  التعليإ العالي الجاممية الماسسا 
 (2006ق ( اآلتيم )الجههي)الجامعا 

ترك  هذه االستراتيجيا  على تيد د متى؟ ولماذا؟ق وميا م يدار استراتي يات اتستثمار:  -1
يإ اسيتراتيجيا  االسيتعمار ة الجامميية االستعمار الذو ت وح يا الماسس فيي برامجهيا؟ وت س 

( 2)ةق اسيييتراتيجية الاهييياا والهميييو التيييي تركييي  عليييى تطيييوفر الايييرام  اسكاديميييي( 1)إليييىم 
إسييتراتيجية الي يياى علييى الوضيي  ( 3)إسييتراتيجية الاهيياا والهمييو التييي تركيي  علييى السييو ق 

عهيييدما تتيييوفر ليييد ها الجامميييية إسيييتراتيجية اليصييياد التيييي تتاهاهيييا الماسسييية ( 4نق )اليييراه
( 5ق )ال هاعيييية يييييأن الخيييييار الو إييييد دمامهييييا هييييو إي يييياف د ييييد برامجهييييا يعييييد عييييدا سييييهوا 

التي تستخدح في  ا  توا  تغإإرا  مست الية لإ تتُح معالمها يعدق و ستراتيجية الترددم 
وههيياص دراسييا  ومهاا ييا   ولهييا تيتييا  إلييى عييدد ميين السييهوا   تييى تظهيير نتادجهيياق 

هيذه اإلسيتراتيجية التيي الجامميية ويال  فترا انتظيار ئهيور هيذه الهتياد  تتاهيى الماسسية 
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ميدىق وت ُيإم االسيتعمار فيي م يارف  تتجهف ال رو  في دو م ارف  مسيت الية توفلية ال
إسيييتراتيجية التخفييييض وال  ييياام وتسيييتخدح هيييذه ( 6ق )اصيييإرا الميييدى عليييى دسييياا سيييهوو 

اإلستراتيجية عهدما تمر الماسسة يظيروف فيم ة معيم االنخ ياذ اليياد فيي مإ انياتهياق 
ذ إسييتراتيجية الخييرو م وتأييي( 7اق )وعيدد تالبهييا يمييا ي يي م يطييًرا علييى اسييتمرارها و  ادهيي

شيي م اإلي يياف الههييادي س ييد دو يعييض الاييرام  ال ادميية والخييرو  ميين المهافسيية نهادييياق دو 
إليى ماسسية دييرى ة الجامميية السما  يانت ا  الايرام  التيي تعيذر اسيتمرارها فيي الماسسي

 .تتوفر لها م وما  الهجا  واالستمرار

 م وتهيدف ال  يإل وتتُمن يمسة دنوا  هيم استراتيجيا  التسيوفاستراتي يات اإلدارة:  -2
عن را ا  وا تياجيا  العميالا وتيد يد سيام تيقي هياق واسيتراتيجيا  اإلنتيا م وتسيتخدح 
لتع فيي  مسييتوى اإلنتاجييية فييي الماسسيية يإضييافة تسييهيال  مادييية جد ييدا ت ييوو ميين اييدرا 
الماسسة على الت و  والتهافسق واستراتيجيا  الارام م وترك  عليى تطيوفر الايرام  التيي 

ر لة الهُ  وتوا ت عن الهموق واستراتيجيا  التموفمم وترك  على ابتدا  وفلت إلى م
تيييير  ودسييييالإف تموفلييييية مات ييييرا فييييي التموفييييم و دارا مإ انييييية الماسسييييةق واالسييييتراتيجيا  
الته إذية م وتتُمن القياح يم ارف  م يتركةق دو ته إيذ بيرام  تعاونييةق دو بهياا اتييادا ق 

 .ديرى  دو ع د ات ا يا  دم  م  ماسسا 

إسيييتراتيجية جيييودا الارنيييام م وت يييوح هيييذه اإلسيييتراتيجية عليييى تيييدعيإ ك يييااا وجيييودا بيييرام   -3
الماسسةق وفواجا تطاإ  هذه اإلستراتيجية يعض التييديا ق سيااها الخيالف ال يادإ  يو  

 .تعرف  جودا الارام  وسام  ياسها

لهمو فيي الماسسية إستراتيجية االستجاية إلشارا  الُعإلم وترى هذه اإلستراتيجية يأن ا -4
يأيذ ثالثة دش ا م إما االستمرار به س المستوى الساب ق دو زفيادا الهميو يسياف ااتهياص 

 .يعض ال رصق دو التعرذ النخ اذ الهمو يسف التعرذ ل عض المخاتر
 المرحلة الخامسة: التهيئة للتنفيذ والمتابعة

 د للتخطييطق ودراسية كيمفي المرا م الساي ة من عمليية التخطييط االسيتراتيجي تيإ اإلعيدا
من الاإلتإن الدايلية والخارجيةق وتيد د الرسفةق والرسالةق واسهدافق ووف ا لذلع تإ فيا ة عيدا 
دبدا  إستراتيجيةق ومن ثيإ تيإ ايتييار االسيتراتيجيا  المهاسي ة. اميا فيي هيذه المر لية وعليى ضيوا 

 .والمتايعة ايتيار اسبدا  اإلستراتيجية المهاس ة سإتإ التهإلة للته إذ
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فعلييييى اليييير إ ميييين ال صييييم الهظييييرو بييييإن مر لتييييي الصيييييا ة اإلسييييتراتيجية وته إييييذهاق اال ان 
المييدايم ال ييمولية والت املييية ت ييإر الييى ان هيياتإن الميير لتإن تت ييادالن التييأثإر و إههمييا عالاييا  ي يي م 

 ة نظرفييا لمصييااالسييتراتيجيا  اداإيي  وفييييح ومتييرايط. فهمييا دمييران متالزمييان وضييرورفان. فأفُييم 
يم ن ان تادو الى ف م تاح اذا لإ تدعإ بته إذ فعا ق ف د ييصم ضيعإل نسياي فيي عمليية الصييا ة 
يسيياف ضييعإل ال ييدرا علييى است ييراف المسييت ام ي يي م داإيي ق و التأكإييد سييي ون الته إييذ  إيير ذو معهييى 

ا  ان تسيد الستراتيجيا  تإ فيا تها ي  م  إر داإ  وفييح. وهها  هتظر من عمليا  الته إذ ال ع
اليييه   اليافيييم فيييي مر لييية الصييييا ة اإلسيييتراتيجيةق وذليييع مييين ييييال  إجيييراا التغإإيييرا  المطلو يييةق 
و عييداد الهي ييم المهاسييفق وتطييوفر يطييط الت ييغإم الالزمييةق وتي إيي  العيياملإن لاللتيي اح والته إييذ ال عييا  

 ( 2005ق Cowburn)ي. لها. فسوا الته إذ كان العامم الرديس للعد د من دنوا  ال  م االستراتيج

 ف د واجهت العد د من ماسسا  التعليإ فعو ا  في تطاإ  الخطة اإلستراتيجيةق وذليع
نتيجييية العتمادهيييا رسفييية ضييي ابيةق ويطيييط  إييير واضييييةق ودهيييداف ي يييون مييين الصيييعف بيييم مييين 
المسييتيإم فييي يعييض الييياال  تيقي هيياق ياإلضييافة الييى الت ييد ر الم ييال  فيييا للمييوارد واإلم انييا  ق 

 ر دام من اليالزح لألفيراد واسميوا  الالزميةق والوايت المطليو  للته إيذ. اذ يسيتغر  الته إيذ فيي وت د
 ( 2000ق Watsonكعإر من الياال  واتا دتو  مما كان مخططا لا في اسفم. )

( دن ههييياص اعت ييياًرا ايييير اايييم الايييدا فيييي ته إيييذ اإلسيييتراتيجية ق وهيييو 2009)وفيييرى مييياهر 
داا ل يم مجياال  اإلسيتراتيجية داييم الماسسيةق وذليع تمهإيدا لمر لية ضرورا تيد د مسيتوفا  اس

ت إيإ اسدااق وتادد هذه العملية بتيد د ما يجف  ياساق  إت ي وح فرف  العمم التخطيطي بتيد د 
اسن طةق والعمليا ق والهتاد  الواجف متايعتها وت إيمهيا وهيم سيإتإ  يياا شيامم لهتياد  العملييا  

االاتصييار علييى يعُييها. وفعتمييد هييذا علييى تايعيية اله يياط ورسفيية المسيياو   واسن ييطة؟ دح سييإتإ
الم اشر.كما  تطلف القياا الجإد تيد د تواإت القياح يعملية القياا وهم يجف ان ت ون اام دو 
فييي اثهييياا دو يعييد تأديييية اله يياط.. ومييين االميييور الواجييف دييييذها يعييإن االعت يييار فييي هيييذا المجيييا  

 "(2006اآلتيم )ادرفس والمرسيق 
  :ومييين هيييذه الخصييياد  التيييي يجيييف تيد يييدها للي يييإ عليييى تحديننند خينننائء األداء ال يننند

 .مستوى اسداا ال عليق  يمة دو كمية المخرجا  ونوعإتهاق والت ل ة واسلو  استخداح الموارد

  :يعد تيد د الخصاد  الواجيف توافرهيا فيي اسداا تحديد معيار او مقياا لي  خاعية
ى تيد د المستوفا  المطلو ة لهيذا اسدااق عليى مسيتوى ال يردق دو الجإدق يجف العمم عل

 .المجموعةق دو ال سإق دو الو دا
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 لمياسيي ة ال ييرد عيين نتيياد  دعماليياق يجييف ر ييط جماعننة: /ر ننا النتننائج بمسننؤولية كنن  فننرد
الهتاد  المي  ة يأداا ال رد ن ساق و التالي عدح مياس ة ال رد عليى ديطياا  إيرهق دميا اذا 

د ييد دداا ال ييرد فيجييف ر ييط الهتيياد  يمسيياولية الجماعيية. وههييا  ييتإ التركإيي  علييى تعييذر تي
 .الهتاد  اإلجمالية ودرجة التعاون بإن دعُاا المجموعة في دداا العمم المطلو 

  : ف ييم مميييار يجييف ان  تُييمن  ييدود للسييما  تيييدد االنيرافييا  تحدينند حنندود السننما
 (2004المسمو  بها. )ابن  اتورق 

 سادسة: إقرار الخطة وتنفيذهاالمرحلة ال

يعييد االنتهيياا ميين التهإليية للته إييذ والمتايعييةق تصيي ح الخطيية اإلسييتراتيجية فييي مر ليية دكعيير 
تطييوًراق و ياجيية إلضيي اا تيياي  رسييمي م تييو ق والخييرو  إلييى فُيياا تهظيمييي دوسيي ق وذلييع ميين 

 . "يال  دمرفنق هما إارار الخطة وته إذها
 :أوال: كتابة الخطة واقرارها

دد هذه المر لة بت لي  عدد الإم من اسشخاص ل تاية المسودا اسولية للخطةق بهدف تا
توثإي  اسعميا  واسن يطة التيي مير  بهيا عمليية التخطييط االسيتراتيجيق فيي مياولية لت يوفن لغية 
م تو يية مو ييدا بييإن المعهإييإن. وفييي هييذه اله طيية ي ييون اييد تييإ االنتهيياا ميين الخطيية اإلسييتراتيجية 

ليق ل ن هذا ال يعهي دن جمي  المعهإيإن يعمليية التخطييط ايد واف يوا علإهيا. وههيا تايدد ي  لها اسو 
مر ليية ن يير وتوزفيي  المسييودا اسولييية للخطيية لليصييو  علييى التغذييية الراجعيية ي ييأنها ميين يييال  

لتي إي  الت اعيم مهاا ا  مستفيُة تتإ عار المهتديا  الم تو ة او االجتماعيا  المركي اق وذليع 
 (Wilkinson, et.al., 2007اليصو  على المعلوما . )و  ).ال خصي

هييذا وفجييف اسيييذ يعييإن االعت ييار ان ههيياص جماعييا  معإهيية ميين المعهإييإنق يجييف دن ييصييلوا 
علييى وثي يية التخطيييط االسييتراتيجي ال امليية المتُييمهة للمال يي ق كأعُيياا مجلييس اإلداراق والمييد رفن فييي 

ي  عهها على جمي  العياملإن فيي الماسسيةق دو ن يرها الماسسةق في  إن  تإ توزف  كم الخطة دو تلخ
دو  ,دو ن ير بيانيا   ولهيا فيي اله يرا اإلي ارفية الخافية يالماسسية/على ال   ا  الدايليية للماسسيةق و

من يال  وسادم اإلعالح ميلية. كما يجف اليرص على إرسا  نسي  مين الخطية سفييا  المصيلية 
اله ايييا ق واالتيييادا  التجارفييةق والمتعيياونإن الميتملييإن و إييرهإ. الرديسييإإنق كييالممولإنق والمسييتعمرفنق و 

فه يير الخطيية يييأكار اييدر ميين االتسييا ق يسيياهإ فييي اليصييو  علييى تغذييية راجعييةق ي م يين تسييمإتها بت إيييإ 
 "(McNamara, 2006دولي للخطةق و هذا تيتا  الخطة للمراجعة مرا ديرى. )



 د. عبداهلل بن حممد املانع
 

 88 

 ق علييى فرفيي  التخطيييط مراجعيية وثي يية و عييد تجمييي  وفييي  التغذييية الراجعيية والمعلومييا
و جيييراا التعيييديال  الالزمييية ليييتالدإ االاترا يييا  والتعلي يييا . و عيييد التوفيييم اليييى إجميييا   ,التخطييييط

فرف  التخطيط  و  الخطةق  تإ رفعها للجها  المختصة للتصد   علإها. و إنهاا إارار الخطةق 
ون للماسسية وثي ية عاملية تيوفر ثيروا ت ون الخطة اإلستراتيجية للماسسة اد اكتمليتق وعلييا سيي 

 "(2004ق جوهرة. )من المعلوما ق يم ن الرجو  الإها وتيد عها وات الياج
 ةــــيذ الخطــــا: تنفــــثاني

هييي وضيي  اإلسييتراتيجية  إيي  الته إييذ  قإن المر ليية المهطقييية التييي يجييف دن تلييي إاييرار الخطيية
إلييى المه ييذ ن ال علإييإن لهييذه الخطييةق وجعييم اسفييراد  ال عليييق وههييا  ييتإ ن ييم القيييادا ميين فرفيي  التخطيييط

وال يانييا  التهظيمييية ال رعييية تاييدد فييي ته إييذ ددوارهييا دو مييا يخصييها ميين الخطيية اإلسييتراتيجية. )يلإييمق 
ومهميا ق ( ومهما كانت اإلدارا ناجية في فيا ة رسالة الماسسة وتيد يد دهيدافها اإلسيتراتيجية1996

تيييإن الدايليييية والخارجيييية واسيييتخداح نمييياذ  وددوا  التيلإيييم االسيييتراتيجي كانيييت د ي ييية فيييي تيلإلهيييا للاإل
الخافييية يعمليييية ايتييييار وفييييا ة اإلسيييتراتيجية المهاسييي ة. تصييي ح كيييم يطواتهيييا ال معهيييى لهيييا إذا ليييإ 

 "(2004توض  في سيا  تهظيمي مهاسف وته م الى يطوا  ته إذية فيييو. )ابن  اتورق 
ة دهميييية كاإيييرا كونهيييام ته يييم االسيييتراتيجيا  المصيييا ة وتيتيييم عمليييية ته إيييذ اإلسيييتراتيجي

و ليى نتياد  مسيتهدفةق ل يي ال تاي  عملييا  الصييا ة مجيرد  ,والخيارا  المهتجة إلى ارذ الوااي 
تهظإر ال معهى لا ي  م هدرا للموارد. كميا تعطيي عملييا  الته إيذ معهيى مييددا اللتي اح العياملإن 

كيفيييية الوفيييو  إلإهييياق وتسييياعد فيييي بهييياا التجر ييية الذاتيييية و  ,واإلدارا ياسهيييداف اليييواردا ييييالخطط
للماسسةق واستغال  المهارا  اإلدارفة والميوارد ال  يرفة اسيتغالال فعياال فيي ضيوا وضيعها ضيمن 
اليا  الته إذ المعتمدا. كما تساعد عمليا  الته إيذ عليى تطيوفر ال يدرا  التهافسيية للماسسية تجياه 

الجييية اله يييوا  واإلي اايييا  الهاتجييية عييين مر لييية الصييييا ة الماسسيييا  اسييييرىق وتم ههيييا مييين مع
 "(2007ق وادرفس  مداناإلستراتيجية يطر    يمة )

 المرحلة السابعة: المتابعة والتقويم

تعتايير عملييية المتايعيية والت ييوفإ المر ليية اسيإييرا والهاميية ميين مرا ييم التخطيييط االسييتراتيجيق فييال 
ق و نميييا  تطليييف اسمييير التأكيييد مييين دنيييا تيييإ إت يييا  التعليميييا  يعهيييي ته إيييذ اإلسيييتراتيجية دنهيييا تميييت بهجيييا 

الموضيوعة فييي دثهياا عملييية التخطييط االسييتراتيجيق مين يييال   يياا اسداا ال علييي لألن يطة والعمليييا  
والتي ي  مين ميدى التطيياب  مق المختل يةق ثيإ م ارنية اسداا ال عليي ياسهيداف اإلسيتراتيجية المييددا مين ااي

 (2006ق رافا ق واتخاذ اإلجرااا  السرفعة لعال  هذه االنيرافا . )ماهربإههاق وك إل دو اني
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واد تطا  عملية المتايعة والت وفإ العملية التخطيطية ي افية عهافيرها دو عهافير معإهية 
مههيا دو يطييوا  ليي عض العهافيير. فهيذه العملييية ضييرورفة وفجييف دن ت يون ي يي م مسييتمر وذلييع 

ح بتأد تييييا عهصيييير ي ييييروق و التييييالي فهييييو عرضيييية للخطييييأ العت ييييارا  عييييدا مههييييام إن العمييييم ي ييييو 
واالنييييراف ميييا يسيييتوجف متايعتيييا لت يييادو اسيطييياا وتصيييوفف االنيرافيييا ق ياإلضيييافة اليييى وجيييود 

وميا  هطيوو عليى ذليع مين تغإيرا  فيي بإلية ق فافم زمهي بيإن مرا يم ويطيوا  عمليية التخطييط
ذو ايييد  هيييت  عهيييا اييييتالف بيييإن اسداا االثهيييإن معييياق اسمييير الييي او قدو الخارجييييةق العميييم الدايليييية

المسييتهدف واسداا ال علييي. وهييذا يالتييالي  تطلييف تيد ييد دسيي ا  االيتالفييا  وكيفييية معالجتهييا دو 
تصيييهاق وهو الدور الذو ت وح يا عملية المتايعة. كما دن اتسا   جإ الجامعة وتهيو  دعمالهيا 

ميين دنهييا تسييإر وف ييا للخطييط الموضييوعةق وتعييدد العيياملإن فإهيياق يسييتوجف متايعيية دن ييطتها للتأكييد 
 (2002وللتعرف على م اكم الته إذ والتصدو لها. )بلوطق 

 :ايعيية لعملييية التخطيييط االسييتراتيجيوميين الم يياكم التييي يم يين دن تطييرد فييي ايييا  المت
دو تيدني ال  يااا فيي اسيتعمارهق والي طا فيي  ,اإلسراف في استخداح الموارد الماديةق وضيا  الوايت

سعما ق وانخ اذ اإلنتاجيةق وئهور العد د من الم  ال  وت اامهاق وعدح الوفو  الى انجاز ا
 "(2006اسهدافق ومن ثإ فعو ة الي إ على فاعلية العملية التخطيطية. )ادرفس والمرسيق 

 الخطوات األساسية لعملية التقويم والمتابعة

دن العملييييييييا   ت يييييييمم هيييييييذه المر لييييييية متايعييييييية كافييييييية اسن يييييييطة المطلو ييييييية للتأكيييييييد مييييييين
ال عليييييية تتماشيييييى مييييي  العملييييييا  المخططييييية. وف ييييي  عليييييى عيييييات  كيييييم الميييييد رفن فيييييي الماسسييييية 
مسيييياوليا  متايعييييية وت ييييوفإ اسداا التخييييياذ اإلجيييييرااا  الالزميييية لت لإيييييم عيييييدح ال  ييييااا اليييييى ددنيييييى 

(ي )ميييييييياهرق 2002)العييييييييارفق  " ييييييييد مم يييييييينق وتتُييييييييمن هييييييييذه المر ليييييييية اإلجييييييييرااا  اآلتيييييييييةم
 (2005(ي )ع ااق 2004ق (ي )ابن  اتور2006

  :فعلي ومقارنته بالمعايير المحددةأوال: قياس األداء ال

وفتُييييمن ذلييييع جيييياناإإن رديسييييإإن همييييام  ييييياا الهتيييياد  ال علييييية لييييألداا يغييييرذ تيد ييييد 
االنيرافا  عن المعا إر الموضوعةق وتوفإم المعلوما  والايانا  الى مراك  المساولية. وتوجد 

 تخدامهما لتي إ  هذا الغرذ وهمامدداتان رديستان ي عر اس
المال ظيية ال خصيييةم تتطلييف هييذه الوسييإلة تواجييد او  ييياح المييد ر المسيياو  ب فييارا مواايي   -1

 العمم ولو على فترا  مت اعدا. للواوف على سإر عمليا  الته إذ.
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ت ييارفر المتايعييةم تاييرز دهمييية الت ييارفر كونهييا وسييإلة لالتصييا  بييإن الييرديس والمرسوسييإنق  -2
إلدارا والمستوفا  الته إذيية المختل ية. وف ُيم دن ت يون الت يارفر م تو ية. ودورفيةق و إن ا

 وسرفعة التداو . كما يجف دن تتمإ  يالداة وال مولية في العرذ.
 ثانيا: اتخاذ اإلجراءات التصحيحية: 

تعد هذه الخطوا دساسية وفعالة في مر لة المتايعة والت وفإق ف إهيا  يتإ إعيادا اسميور إليى 
 :نصابها الطايعيق ياعتماد اإلجرااا  اآلتية

تيد د دس ا  االنيرافم انا سمر م او  االنيراف عين الخطية الموضيوعةق الن الخطية  -1
ق و ال يا ميا وعية مين الم يادا التوجإهيية العاميةليست مجموعة مين ال واعيدق بيم هيي مجم

المعييا إر.  تختلييإل ئييروف الته إييذ عيين تلييع التييي تييإ تواعهييا عهييد وضيي  الخطيية دو تيد ييد
فان عملية ال يت عن دس ا  االنيراف هي التي سوف تساعد عليى معرفية  قوعلى ذلع

دو تغإإيرا  متواعيية فييي  قدو اصييور فيي الته إييذ قعميا اذا كييان االنييراف راجعييا اليى يطييأ
 .الظروف المييطة يالماسسة

يم ين  ايتيار الطر  العالجية المهاس ةم اد ي ت إل المساولون ان ههياص دكعير مين بيد م -2
تطاي ا لمعالجة انيراف معإن. وفستدعي اسمر فيي هيذه اليالية ت إييإ كيم بيد م وايتييار 

 .المهاسف مهها

يعهيييييي دن المتايعييييية عمليييييية مسيييييتمرا. يم التأكيييييد مييييين نجيييييا  تطاإييييي  اإلجيييييراا التصيييييييي -3
دو إعيييييييادا رسيييييييإ الخطيييييييةق دو إعيييييييادا  ,ايييييييد  تطليييييييف تصيييييييييح اسدااق وتعيييييييد م الهيييييييدف

 .اوليا توزف  السلطا ق دو المس

 تهيياو  هييذا ال صييم وفييً ا للطرف يية اإلجييرااا  المههجييية التييي إت عهييا ال ا ييت فييي تيد ييد 
مجتمييي  الدراسييية وعإهتهييياق واسيييتخداح دداا الدراسيييةق ويطيييوا  التي ييي  مييين فيييد  اسداا وث اتهييياق 

 .ة المت عة في تيلإم الايانا إضافة إلى وفإل متغإرا  الدراسة والطر  اإل صادي
 ة:ااااادراساااااج الااااامنه

إسيييتخدح ال ا يييت الميييهه  الوفييي ي التيلإليييي وهيييو دسيييلو  يعتميييد عليييى دراسييية الوااييي  دو 
الظيياهرا كمييا هيييق  إييت  هييتإ هييذا اسسييلو  بوفيي ها وفيي ًا د ي ييًاق وفعايير عههييا تعاإييرًا كيفيييًا دو 

المعلوميييا  المتعل ييية يالظييياهرا مييين دجيييم إست صييياا  كمييييًاق كميييا ال ي ت يييي هيييذا الميييهه  عهيييد جمييي 
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مظاهرهيا وعالااتهيا المختل يةق بيم  تعيداه إلييى التيلإيم والير طق والت سيإر للوفيو  إليى اسييتهتاجا  
 (2004)عاإدا  وايرونق   اهي علإها التصور الم تر .

 ة:ااااادراساااااع الاااااجمتم
اسيييياح فييييي ثالثيييية ميييين الجامعييييا  رسسيييياا اسميييين جمييييي   ت ييييون المجتميييي  اسفييييلي للدراسيييية 

( اسيإق وجامعية 106الي ومية السعودية وهي جامعة الملع عايدالع ف  فيي جيدا  إيت ا تيو  عليى )
( اسيإق وجامعية الميع فيصيم فيي اال سياا  إيت ا تيو  42الملع يالد في ابها  إت ا تو  عليى )

 .  رسساا االاساح( اسإ وهو ن سا مجمو 240( اسإ. ف ان اجمالي عدد االاساح ك م )92على )

 ةااااااادراساااااااة الاااااااااعين
عإهييية ع يييوادية مييين مجتمييي  ال ا يييت والم ونييية و يتيييار  إيتيييار ال ا يييت مجتمييي  الدراسييية

ق % مييين اجميييالي رسسييياا االاسييياح57ردييييس اسيييإ دو ميييا نسييياتا  137وعيييددهإ لالاسييياح الدراسييية 
إيييرا  الجيييهسق والعميييرق والماهيييم والجيييداو  التاليييية توضيييح توزفييي  دفيييراد عإهييية الدراسييية  سيييف متغ

 الدراسيق وسهوا  الخاراق والدورا .
 (: توزيع أفراد العينة وفقا للجن 1جدوغ رقم )

 (وية )%اااة املئاااالنسب رارااااااااالتك ةااااااااالحئ
 %70.80 97 ذكر
 %29.20 40 انث 

 %100.00 137 اجملمو 

%( ميين دفييراد العإهيية ذكييورق بإهمييا نسيي ة 70.80( دن نسيي ة )1راييإ )  تُييح ميين الجييدو 
اليذكور دعليى مين نسي ة  رسسياا االاسياح%( من دفراد العإهة إنات. مما  وضيح دن نسي ة 29.20)

 اإلنات بإن دعُاا العإهة.رسساا اساساح 
 :توزيع أفراد العينة وفقا للعمر(2جدوغ رقم )

 (وية )%ااة املئااالنسب راراااااااااالتك ةاااااااااالحئ
 %6.57 9 35اقل من -30
 %29.93 41 40اقل من -35
 %16.79 23 45اقل من -40

 %46.72 64 45اكثر من 
 %100.00 137 اجملمو 
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%( 46.72نسيي ة ) دعلييى نسيي ة لرسسيياا اساسيياح كانييت  ( دن2 تُييح ميين الجييدو  راييإ )
%( ميين دفييراد العإهيية لل ليية 29.93)ق  لإهييا مييا نسيياتة 45دكعيير ميين العمرفيية  مين دفييراد العإهيية لل ليية

ف يد  سيهة  45واايم مين  40ل لة العمرفة ميا بيإن  لإهإ اسهة و  40واام من  35العمرفة ما بإن 
لل لية العمرفية مين دفيراد العإهية لل لية العمرفية %( ي وديإرا  كانت دام نس ة 16.79كانت نساتها )

مميا  .% مين دفيراد العإهية لل لية العمرفية6.57هإ نسيات ف يد كانيتسيهة ي  35مين ودام  30ما بإن 
دعلى من نس ة  ف هإ  45دكار من لل لة العمرفة  كانت التر وفإن  رسساا االاساح  وضح دن نس ة 

  لا  العمرفة اسيرى من بإن دفراد العإهة.ال

 ينة وفقًا للمؤهل العلمي:توزيع أفراد الع(3جدوغ رقم )
 وية )%(ااة املئااالنسب رارااااااالتك ةااااااالحئ

 %0.73 1 دبلوم
 %48.18 66 أستاذ

 %14.60 20 أستاذ مشارك
 %36.50 50 أستاذ مساعد

 %100.00 137 اجملمو 

دعلى نس ة توزف  دفيراد العإهية وف ياًا للماهيم العلميي  ( دن نس ة3 تُح من الجدو  راإ )
%( 36.50ي  لإهيا ميا نسياتة )دسيتاذيافيلإن عليى ماهيم ال%( مين دفيراد العإهية 48.18) نت كا

% مين دفيراد العإهية 14.60ي ومين ثيإ ميا نسياتة دستاذ مساعد رت ة من دفراد العإهة  افلإن على
% ميين دفييراد العإهيية  افييلإن علييى 0.73ي وديإييرًا مييا نسيياتة رت يية دسييتاذ م ييارص افييلإن علييى 

دعلى من نس ة  دستاذالتر وفإن اليافلإن على ماهم رسساا اساساح دن نس ة  دبلوح. مما  وضح
 التر وفإن اليافلإن على الماهال  العلمية اسيرى من بإن دفراد العإهة.رسساا اساساح 

 : توزيع أفراد العينة وفقًا لسنوامل اخلربة(4جدوغ رقم )
 (وية )%اااة املئاااالنسب راراااااااالتك ةاااااااالحئ

 %5.11 7 5اقل من 
 %24.09 33 10اقل من -5
 %45.26 62 15اقل من -10
 %12.41 17 20اقل من -15

 %13.14 18 20أكثر من
 %100.00 137 اجملمو 
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%( مين دفيراد العإهية ليد هإ يايرا ل تيرا ميا بيإن 45.26( دن نسي ة )4 تُح من الجيدو  رايإ )
ودايم  5%( من دفيراد العإهية ليد هإ يايرا ل تيرا ميا بيإن 24.09سهةق  لإها ما نساتة ) 15واام من  10

 20 تمتييد سكعيير ميين % ميين دفييراد العإهيية لييد هإ ياييرا ل تييرا 13.14سييهةي وميين ثييإ مييا نسيياتة  10ميين 
سيهة ي وديإيرًا  20دايم مين و  15بيإن من دفراد العإهة لد هإ يارا ل تيرا  %12.41سهةي تلإها ما نساتة 

سيهة. مميا  20% مين دفيراد العإهية ليد هإ يايرا ل تيرا ميا بيإن دكعير مين 5.11ما نسياتة ت دام يارا كان
سهة دعلى من نسي ة  15ودام من  10لد هإ يارا ل ترا ما بإن رسساا اساساح  الذ ن  وضح دن نس ة 

 ممن لد هإ يارا ل ترا  الخارا اسيرى من بإن دفراد العإهة. رسساا االاساح التر وفإن
 توزيع أفراد العينة وفقًا حلضور الدورامل(: 5جدوغ رقم )

 (وية )%ااة املئااالنسب راراااالتك ةاااااااااالحئ

   االسرتاتيجي يف البيئامل التنافسية إختاذ القرار
 %5.84 8 االسرتاتيجي يف البيئامل التنافسية  ضر دورة إختاذ القرار

 %94.16 129 إختاذ القراراالسرتاتيجي يف البيئامل التنافسية مل حيضر دورة
 %100.00 137 اجملمو 

   االسرتاتيجي املعتمد من التخطيط اىل التنحيذ
 %48.91 67  ضر دورة االسرتاتيجي املعتمد من التخطيط اىل التنحيذ

 %51.09 70 مل حيضر دورة االسرتاتيجي املعتمد من التخطيط اىل التنحيذ
 %100.00 137 جملمو ا

   الت يري اجلذري والتحويلي والقيادة االسرتاتيجية
 %64.23 88  ضر دورة الت يري اجلذري والتحويلي والقيادة االسرتاتيجية

 %35.77 49 مل حيضر دورة الت يري اجلذري والتحويلي والقيادة االسرتاتيجية
 %100.00 137 اجملمو 

التغيير %( من دفراد العإهة  ُروا دورا  64.23س ة )( دن ن5 تُح من الجدو  راإ )
%( مين دفيراد العإهية  ُيروا 48.91ي  لإهيا ميا نسياتة )ال ذر  والتحويلي والقينادة اتسنتراتي ية

%( ميين دفييراد 5.84يوميين ثييإ مييا نسيياتة ) اتسننتراتي ي المعتمنند مننن التخطننيا الننى التنفيننذدورا 
 ي  مميا  وضيح دن نسي ة سيتراتيجي فيي الاإليا  التهافسييةاال دورا إتخاذ ال رارالعإهة  ُروا دورا 

دعلييى ميين  التغإإيير الجييذرو والتيييوفلي والقيييادا االسييتراتيجيةدورا  الييذ ن  ُييروا  رسسيياا االاسيياح
 ممن  ُروا الدورا  اسيرى من بإن دفراد العإهة. رسساا االاساحنس ة 
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 إت ردى ال ا ت دن اإلست انة هي اسداا المهاسي ة  استخدح ال ا ت في دراستا اإلست انة
( ف ييرا موزعيية 50لتي إيي  دهييداف دراسييتا واإلجاييية علييى تسيياسالتها )مياورهييا(  إييت ت ونييت ميين )

اهتمييياح رسسييياا " ف يييرا (ق و 7) "وضيييو  م هيييوح التخطييييط االسيييتراتيجي" ميييياور هيييي ار عيييةعليييى 
 "رسييية التخطييييط االسيييتراتيجي فيييي الجامعيييةمما"ق وا ( ف ييير 9) "قاساسييياح ييييالتخطيط االسيييتراتيجي

( ف راي كما دن معم هذه اسداا 13) "معواا  التخطيط االستراتيجي في الجامعة" ( ف را ق و21)
تميييهح اليرفييية سفيييراد العإهييية فيييي إيت يييار الوايييت ال يييافي والمهاسيييف لةجايييية عليييى ف راتهييياق و عتميييد 

وعية مين المصيادر والخايرا  التيي إسيتمدها ال ا ت في تصميإ دداا دراستا )اإلست انة( عليى مجم
ممارسيية عملييية التخطيييط االسييتراتيجي فييي ميين مصييادر مختل يية دهمهييام مراجعيية م ييردا  ودهييداف 

. حاليامعييا  الي ومييية السييعودية فييي الممل يية العر ييية السييعودية ميين وجهيية نظيير رسسيياا اساسييا
 واسدبيا  التر وفة والدراسا  الساي ة.

ي صد بع ا  اإلست انة دن تعطي هذه اإلست انة ن س الهتيجة ليو تيإ إعيادا تطاإي  اإلسيت انة 
دكعيير ميين مييرا تيييت ن ييس الظييروف وال ييروطق دو يم ييارا ديييرى دن ث ييا  اإلسييت انة يعهييي اإلسييت رار 

فعها على دفيراد العإهية عيدا ميرا  في نتاد  اإلست انةق وعدح تغإرها ي  م كاإر فيمًا لو تإ إعادا توز 
يييال  فتييرا  زمهييية معإهييةق واييد تي يي  ال ا ييت ميين ث ييا  إسييت انة الدراسيية ميين يييال  ترف يية معامييم 

 كما هو ماإن في الجدو  التاليم Cranach's Alpha Coefficientكرون اخ دل ا
 ور اإلستبانةمعامالمل ثبامل كرونباخ ألحاحملا: (6جدوغ رقم )

 معامل الثبامل كرونباخ ألحا عدد الحقرامل ورااااااااااااااااااحمل #
 0.73 7 وضوح محهوم التخطيط االسرتاتيجي 1
 0.78 9 اهتمام رؤساء األقسام بالتخطيط االسرتاتيجي 2
 0.89 21 ممارسة التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعة 3
 0.83 13 معةمعوقامل التخطيط االسرتاتيجي يف اجلا 4

ممارساة عملياة التخطايط    مادى  اجملمو  : )احملاور الرئيساي:   
االسرتاتيجي يف احلامعاامل احلكومياة الساعودية يف اململكاة     

 (مالعربية السعودية من وجهة نةر رؤساء األقسا
50 0.81 
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 املعاجلامل اإل صائية

لتيلإييم  spssتييإ اسييتخداح الارنييام  اإل صييادي الخيياص يييالعلوح اإلنسييانية واإلجتماعييية 

بيانيييا  الدراسييية مييين ييييال  تطاإييي  يعيييض اسسيييالإف اإل صيييادية التيييي تتهاسيييف وتايعييية الدراسييية 

 اليالية والتي مههام

 الت رارا  والهسف الملوفة والمتوسطا  واإلنيرافا  المميارفة -1

 إيت ار كرون اخ دل ا. -2

 

مييي  تسييياسال  الدراسيييةق  إيييت  تُيييمن عرضيييًا وتيليييياًل  هسيييجإ هيييذا الم ييييت فيييي إتسيييا  

لهتاد  الدراسة المإدانية يعد تطاإ  دداا الدراسة على العإهة المختياراق ومعالجية الايانيا  إ صياديًا 

مييي  اإلسيييتعانة يالدراسيييا  السييياي ة فيييي التعلإييي  عليييى الهتييياد  وتسيييهاًل لعيييرذ نتييياد  الدراسييية اييياح 

مييا مييدى ميين يييال  االجاييية علييى السيياا  الرديسييي دال وهييو ال ا ييت يعرضييها علييى الهيييو التييالي 

ممارسييية عمليييية التخطييييط االسيييتراتيجي فيييي اليامعيييا  الي وميييية السيييعودية فيييي الممل ييية العر يييية 

 ييياح ال ا يييت فلةجايييية عليييى السييياا  الرديسيييي هيييذاق و ي حالسيييعودية مييين وجهييية نظييير رسسييياا اساسيييا

 يعرذ نتاد  مياور الدراسة على الهيو التاليم

اييياح ال ا يييت كميييا هيييو مايييإن يالجيييدو  ددنييياه ييسيييا  الت يييرارا  والمتوسيييطا  اليسيييابيةق 

وضيييو  م هيييوح التخطييييط "واإلنيرافيييا  المميارفييية إلسيييتجايا  دفيييراد العإهييية ل  يييرا  المييييور اسو 

 معلى الهيو التالي "االستراتيجي
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 التكرارامل والنسب املئوية واملتوسطامل احلسابية والرتبة : (7) جدوغ رقم
 إلستجابامل أفراد العينة لحقرامل حمور وضوح محهوم التخطيط االسرتاتيجي

 رةاااااااالحق #
املتوسط  غري موافق بشدة غري موافق مرتدد موافق موافق بشدة

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

لرت
ا

بة
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار 

1 
يعتااااااارب محهاااااااوم التخطااااااايط  
االسرتاتيجي واض  لادى القاائمني   

 عل  إدارة اجلامعة.
46 33.58 57 41.61 12 8.76 16 0.12 6 4.38 2.88 0.002 7 

2 

يسااع  التخطاايط االساارتاتيجي إىل   
ثديد التوجهامل املستقبلية مرتكازاً  

لاااتحكري املتحااارر دون التقياااد علااا  ا
 بالتحكري باملاضي واحلاضر

53 38.69 59 43.07 12 8.76 7 5.11 6 4.38 3.07 0.172 6 

3 

يشري محهاوم التخطايط االسارتاتيجي    
إىل اتبااااا  أساااااليب علميااااة لر ااااد 
وتوظياااف املاااوارد املتا اااة وإدارتهاااا   

 للو وغ إىل األهداف املنشودة.

68 49.64 57 41.61 5 3.65 4 2.92 3 2.19 3.34 0.221 5 

4 

التخطاايط االساارتاتيجي هااو عمليااة    
علميااة شاااملة تقااوم علاا  استشااراف   
املسااتقبل وإدراك املاات ريامل املرتبطااة   
بالبيئاااااة الداخلياااااة واخلارجياااااة    
للمؤسسة وتهدف لالنتقاغ مان الوضاع   

 احلالي إىل الوضع املأموغ.

86 62.77 41 29.93 4 2.92 4 2.92 2 1.46 3.50 0.280 1 

5 

التخطيط االسرتاتيجي خطة طويلاة  
سانوامل حيادد    5 - 3األجل متتاد مان   

فيهاااا رسااااالة اجلامعااااة وغاياتهااااا  
وأهااادافها الااايت تساااع  لتحقيقهاااا  
باإلضاااااافة اىل طااااار  ثقيقهاااااا   

 والربامج الزمنية لتحقيقها.

68 49.64 64 46.72 3 2.19 1 0.73 1 0.73 3.44 0.221 3 

6 
التخطيط االسرتاتيجي هو عملياة  
تنباااؤ ملاااا ينمكااان أن ي حااادر كونااار 

 سيتشرف املستقبل.
71 51.82 60 43.80 3 2.19 2 1.46 1 0.73 3.45 0.231 2 

7 
اخلطااااة االساااارتاتيجية ماااان أهاااام  
خمرجااااااامل عمليااااااة التخطاااااايط    

 االسرتاتيجي.
62 45.26 70 51.09 2 1.46 1 0.73 2 1.46 3.38 0.202 4 

 42.59 اجملمو 
 

0.43 
 

0.04 
 

0.04 
 

0.02 3.29 0.190 
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( الت رارا ق والهسف الملوفة والمتوسيطا  واإلنيرافيا  المميارفية ل  يرا  7 اإن الجدو  )
( ف يرا ق 7وايد بلغيت ف يرا  هيذا المجيا  ) "وضو  مفهنوم التخطنيا اتسنتراتي ي  المجا  اسو 

( مييي  إنيرافيييا  مميارفييية تراو يييت بيييإن 3.50-2.88وتراو يييت المتوسيييطا  اليسيييابية لهيييا بيييإن )
(ق ميييي  إنيييييراف مميييييارو اييييدرا 3.29( و ليييي  المتوسييييط ال لييييي لهييييذا المجييييا  )0.002-0.280).
وضنننو  مفهنننوم  ضيييمن مييييوري (ق وتيييد  هيييذه المعيييدال  عليييى تيييوافر هيييذه الم يييردا  فييي1900).

وف ييًا للمميييار الييذو إعتمييده ال ا ييت لتيلإييم الهتيياد  وكانييت دعلييى ف ييرتإن  التخطننيا اتسننتراتي ي
 ضمن هذا الميور كما  ليم

التخطيييييط " ( والتييييي تييييه  علييييى4انييييت الرت يييية اسولييييى فييييي هييييذا المجييييا  ال  ييييرا راييييإ )ك
االسييتراتيجي هييو عملييية علمييية شيياملة ت ييوح علييى است ييراف المسييت ام و دراص المتغإييرا  المرت طيية 

 "يالاإلية الدايليية والخارجييية للماسسية وتهييدف لالنت يا  مين الوضيي  الييالي إلييى الوضي  المييأمو .
(ق  لإهيا فيي الترتإيف العياني الم يارا 0.280(ق و نيراف مميارو بلي  )3.50  )يمتوسط  سابي بل

التخطيييط االسييتراتيجي هييو عملييية تهاييا لمييا ي م يين دن ي يييدت كونييا " ( والتييي تييه  علييى6راييإ )
 (.2.31(ق و نيراف مميارو بل  )3.45يمتوسط  سابي بل  ) "سإت رف المست ام.

يعتايير م هييوح " ( التييي تييه  علييى1ال  ييرا راييإ )وكانييت الرت يية اسيإييرا فييي هييذا المجييا  
وكييان المتوسييط اليسييابي لهييذه  "التخطيييط االسييتراتيجي واضييح لييدى ال ييادمإن علييى إدارا الجامعيية.

( 2(ق وجاا  في الرت ة ما اام اسيإرا ال  را راإ )0.002(ق واإلنيراف المميارو )2.88ال  را )
ى تيد ييد التوجهييا  المسييت الية مرت يي ًا علييى يسييعى التخطيييط االسييتراتيجي إليي " التييي تييه  علييى

 إيييييت كيييييان متوسيييييطها اليسيييييابي  "الت  إييييير المتييييييرر دون الت إيييييد ييييييالت  إر يالماضيييييي والياضييييير
 (. 0.172(ق و ل  اإلنيراف المميارو لها )3.07)

 هتمام رؤساء األقسام بالتخطيط االسرتاتيجيإثانيًا: نتائج احملور الثاني: 
يالجيييدو  ددنييياه ييسيييا  الت يييرارا  والمتوسيييطا  اليسيييابيةق اييياح ال ا يييت كميييا هيييو مايييإن 

هتمنننام رؤسننناء األقسنننام إ"واإلنيرافييا  المميارفييية إلسيييتجايا  دفييراد العإهييية ل  يييرا  الميييور العييياني
 معلى الهيو التالي "بالتخطيا اتستراتي ي
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 احلسابية والرتبة  التكرارامل والنسب املئوية واملتوسطامل: (8جدوغ رقم )
 هتمام رؤساء األقسام بالتخطيط االسرتاتيجيإإلستجابامل أفراد العينة لحقرامل حمور 

 رةاااااااالحق #
املتوسط  غري موافق بشدة غري موافق مرتدد موافق موافق بشدة

 احلسابي
االحنراف 
تبة املعياري

الر
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار 

8 
أرى أن التخطاااايط االساااارتاتيجي 
وثيقاااة ملزماااة لرؤسااااء اإلدارامل  

 املختلحة يف اجلامعة.
30 21.90 95 69.34 6 4.38 4 2.92 2 1.46 3.07 0.003 9 

9 
أرى بأن التخطيط االسرتاتيجي 
هاو عمليااة ال تناسااب املؤسسااامل  

 التعليمية.
9 6.57 13 9.49 6 4.38 48 35.04 61 44.53 4.01 0.004 1 

10 
أعتقد أن التخطيط االسارتاتيجي  
يااادعم أداء اجلامعاااة يف ثساااني 

 العملية األكادميية.
51 37.23 74 54.01 5 3.65 4 3.65 3 2.19 3.21 0.002 7 

11 
أهتم بآراء أعضاء هيئة التادري   
ومسااااااااااهماتهم يف عملياااااااااة 

 التخطيط االسرتاتيجي.
35 25.55 91 66.42 5 3.65 4 2.19 2 1.46 3.12 0.003 8 

أؤماان بقاادرة إدارة اجلامعااة علاا     12
 5 0.003 3.25 0.73 1 2.19 3 2.19 3 61.31 84 33.58 46 وضع خطط اسرتاتيجية مالئمة.

13 
ال أرغاااب باااأن أكاااون عضاااوًا يف  
فريااق التخطاايط االساارتاتيجي  

 باجلامعة.
8 5.84 18 13.14 32 23.36 41 29.93 38 27.74 3.61 0.001 2 

14 
لتخطاايط لاادى اهتمااام بحكاارة ا

االسااارتاتيجي وأساااع  لزياااادة  
 معرفيت بر.

45 32.85 85 62.04 3 2.19 1 0.73 3 2.19 3.23 0.003 6 

15 
لااادي قناعاااة باااأن التخطااايط   
االسااارتاتيجي يسااااعد يف مناااو 

 وتطور اجلامعة.
74 54.01 55 40.15 3 2.19 2 1.46 3 2.19 3.42 0.003 4 

16 
لااادي قناعاااة باااأن التخطااايط   

الحهاااام االساااارتاتيجي يو ااااد 
وطريقااة العماال حنااو ثقياااق    

 اهلدف املشرتك.
84 61.31 47 34.31 3 2.19 2 1.46 1 0.73 3.54 0.003 3 

 0.31 كلل
 

0.46 
 

0.05 
 

0.09 
 

0.09 3.41 0.002 
 

( الت رارا ق والهسف الملوفة والمتوسيطا  واإلنيرافيا  المميارفية ل  يرا  8 اإن الجدو  )
( 9واد بلغت ف يرا  هيذا المجيا  ) "سام بالتخطيا اتستراتي ياهتمام رؤساء األق"الميور العاني

( ميي  إنيرافييا  مميارفيية تراو ييت 3.07-4.01ف ييرا ق وتراو ييت المتوسييطا  اليسييابية لهييا بييإن )
(ق ميي  إنيييراف مميييارو اييدرا 3.41( و ليي  المتوسييط ال لييي لهييذا المجييا  )0.004-0.003بييإن ).

هتمام رؤسناء األقسنام إ" ه الم ردا  ضمن مييور(ق وتد  هذه المعدال  على توافر هذ0.002)
وف ييًا للمميييار الييذو اعتمييده ال ا ييت لتيلإييم الهتيياد  وكانييت دعلييى ف ييرتإن  "بننالتخطيا اتسننتراتي ي

 ضمن هذا الميور كما  ليم
درى ييأن التخطييط  "( والتي ته  عليى9كانت الرت ة اسولى في هذا الميور ال  را راإ )

(ق و نييراف 4.01يمتوسط  سابي بل  ) "تهاسف الماسسا  التعليمية. االستراتيجي هو عملية ال
ال در ييف " ( والتييي تييه  علييى13(ق  لإهييا فييي الترتإييف العيياني الم ييارا راييإ )0.004مميييارو بليي  )

(ق 3.61يمتوسيييط  سيييابي بلييي  ) "ييييأن دكيييون عُيييوًا فيييي فرفييي  التخطييييط االسيييتراتيجي يالجامعييية.
 (.0.001و نيراف مميارو بل  )
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درى دن التخطييط "( التيي تيه  عليى8ت الرت ة اسيإرا في هيذا المييور ال  يرا رايإ )وكان
وكيان المتوسيط اليسيابي لهيذه  "االستراتيجي وثي ة مل مة لرسساا اإلدارا  المختل ة فيي الجامعية.

(ق وجييياا  فيييي الرت ييية ميييا اايييم اسيإيييرا ال  يييرا رايييإ 0.003واإلنييييراف الممييييارو )( 3.07) ال  يييرا
دهيييتإ يييي راا دعُييياا هإلييية التيييدرفس ومسييياهماتهإ فيييي عمليييية التخطييييط ى "تيييه  علييي( التيييي 11)

 (. 0.003(ق و ل  اإلنيراف المميارو لها )3.12 إت كان متوسطها اليسابي ) "االستراتيجي.

 ثالثا: نتائج احملور الثالث: ممارسة التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعة
ا  الت يييرارا  والمتوسيييطا  اليسيييابيةق اييياح ال ا يييت كميييا هيييو مايييإن يالجيييدو  ددنييياه ييسييي

ممارسننننة التخطننننيا " واإلنيرافييييا  المميارفيييية إلسييييتجايا  دفييييراد العإهيييية ل  ييييرا  الميييييور العالييييت
 معلى الهيو التالي "اتستراتي ي في ال امعة

 التكرارامل والنسب املئوية واملتوسطامل احلسابية والرتبة : (9جدوغ رقم )
 التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعة ستجابامل أفراد العينة لحقرامل حمور ممارسةإل

املتوسط  غري موافق بشدة غري موافق مرتدد موافق موافق بشدة رةاااااااالحق #
 احلسابي

االحنراف 
تبة املعياري

الر
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار 

17 
الاايت  ثقااق اجلامعااة األهااداف 

وضاااااعتها لنحساااااها يف ضاااااوء   
 إمكانياتها املتا ة.

32 23.36 34 24.82 41 29.93 17 12.41 13 9.49 2.60 0.001 17 

18 
ختتااار اجلامعااة االساارتاتيجية   
املناسااااابة لتحقياااااق اهااااادافها 
ورسااااالتها وااااا يااااتالءم مااااع  

 ثليلها لبيئة اجلامعة .
32 23.36 30 21.90 26 18.98 35 25.55 14 10.22 2.77 0.001 9 

19 
تشااارك اجلامعااة ريااع رؤساااء 
االقسااااام يف إعااااداد اخلطااااط   
التنحيذية املسااعدة يف ممارساة   

 اخلطة االسرتاتيجية.
15 10.95 33 24.09 15 10.95 54 39.42 20 14.60 3.23 0.001 3 

20 
تضااع اجلامعااة اهااداف مر ليااة  
واضااااااحة ومكتوبااااااة تسااااااع  
لتحقيقهاااا ضااامن االمكانياااامل   

 هلا.والةروف املتا ة 
15 10.95 36 26.28 25 18.25 40 29.20 21 15.33 3.12 0.001 4 

تضاع اجلامعااة أهاادافها يف ضااوء   21
 20 0.001 2.51 3.65 5 20.44 28 22.63 31 27.74 38 25.55 35 رؤية واضحة لديها.

تضاااااااع اجلامعاااااااة بااااااادائل    22
 16 0.001 2.64 8.03 11 24.09 33 16.79 23 25.55 35 25.55 35 اسرتاتيجية مناسبة.

23 
تساااتند إدارة اجلامعاااة ملعاااايري  
ومؤشاارامل أداء واضااحة للحكاام    

 عل  اخلطة.
39 28.47 24 17.52 31 22.63 28 20.44 15 10.95 2.68 0.001 14 

24 
تعمااال إدارة اجلامعاااة وبشاااكل   
مسااتمر بتحلياال عواماال البيئااة  
اخلارجيااة للتعاارف علاا  مصااادر 

 الحرص والتهديدامل.
21 15.33 26 18.98 20 14.60 39 28.47 31 22.63 3.24 0.001 2 
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املتوسط  غري موافق بشدة غري موافق مرتدد موافق موافق بشدة رةاااااااالحق #
 احلسابي

االحنراف 
تبة املعياري

الر
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار 

25 

تعماااال إدارة اجلامعااااة وبشااااكل    
مساااتمر بتحليااال عوامااال البيئاااة  
الداخلية يف اجلامعة للتعارف علا    

 مصادر القوة ونقاط الضعف.

24 15.33 23 16.79 6 4.38 46 33.58 38 27.74 3.37 0.002 1 

26 
تعماااال اجلامعااااة علاااا  نقاااال   

م رساااالتها اىل رؤسااااء االقساااا  
 املستهدفة يف ممارسة نشاطها.

30 21.90 23 16.79 26 18.98 40 29.20 18 13.14 2.95 0.001 7 

27 
تعمل اجلامعة وفق رؤية واضحة 
لتطااوير واسااتثمار نقاااط القااوة  

 والتقليل من نقاط الضعف.
28 20.44 39 28.47 31 22.63 20 14.60 19 13.87 2.73 0.001 12 

28 

ل تقااااوم إدارة اجلامعااااة بشااااك 
مسااااااتمر بتحلياااااال البيئااااااة  
اخلارجية للتعرف عل  املت ريامل 
املختلحااة الاايت ميكاان أن تااؤثر    

 عليها يف املستقبل .

24 17.52 29 21.17 25 18.25 36 26.28 23 16.79 3.04 0.000 6 

29 
تلتاازم إدارة اجلامعااة بااالربامج  
واجلداوغ الزمنياة الايت تضاعها    

 لتحقيق أهدافها.
26 18.98 19 13.87 31 22.63 43 30.66 18 13.14 3.06 0.001 5 

تلتاازم إدارة اجلامعااة باملوازنااة   30
 9 0.001 2.77 8.76 12 30.66 42 13.14 18 24.09 33 23.36 32 احملددة يف اخلطة التنحيذية.

متلااك اجلامعااة رسااالة واضااحة   31
 8 0.001 2.82 8.03 24 19.71 27 12.41 17 27.74 38 22.63 31 ومحهومة ومكتوبة

رسااالة اجلامعااة واضااحة لااادى     32
 21 0.001 2.50 8.03 11 24.09 27 7.30 10 30.66 42 29.93 41 اإلدارة العليا.

رسااالة اجلامعااة واضااحة لااادى     33
 19 0.001 2.53 7.30 10 20.44 28 12.41 17 32.12 44 27.74 38 رؤساء االقسام يف اجلامعة.

34 
لاادى اجلامعااة املرونااة الكافيااة   

ت ريامل الايت ثادر يف   ملقابلة ال
 البيئة والتكيف معها.

35 25.55 32 23.36 20 14.60 41 29.93 9 6.57 2.69 0.001 13 

35 
هناااك معرفااة ماان قباال رؤساااء    
االقسااااام برسااااالة اجلامعااااة   

 لاللتزام بها.
33 24.09 56 40.88 21 15.33 21 15.33 6 4.38 2.65 0.001 15 

36 
يشارك كال قسام يف اجلامعاة يف    

اهااداف اجلامعااة القصاارية   اعااداد
 االجل )اقل من سنة(.

42 30.66 49 35.77 22 16.06 20 14.60 4 2.92 2.77 0.001 11 

37 

يوجاااد تاااوازن يف ممارساااة إدارة 
اجلامعاااااة جلمياااااع القضاااااايا  
االساااااااااااارتاتيجية الاااااااااااايت 

 تتضمنها اخلطة

42 30.66 36 26.28 11 8.03 36 26.28 12 8.76 2.56 0.001 18 

  0.001 2.82 0.11  0.25  0.16  0.25  0.22 اجملمو 
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( الت ييرارا ق والهسييف الملوفيية والمتوسييطا  واإلنيرافييا  المميارفيية ل  ييرا  9 اييإن الجييدو  )
( 21واييد بلغييت ف ييرا  هييذا المجييا  ) "التخطيييط االسييتراتيجي فييي الجامعيية ممارسيية" الميييور العيياني

( م  إنيرافا  مميارفة تراو يت بيإن 3.37-2.50ف را ق وتراو ت المتوسطا  اليسابية لها بإن )
(ق مييييي  إنييييييراف ممييييييارو ايييييدرا 2.82( و لييييي  المتوسيييييط ال ليييييي لهيييييذا المجيييييا  )0.001-0.002) 
 التخطييط ممارسية مييور ل  يرا  العإهية دفيراد إستجايا (ق وتد  هذه المعدال  على توافر 0.001)

وف يًا للممييار " الجامعية يفي االسيتراتيجي التخطييط ارسيةمم" ضيمن مييور الجامعية فيي االستراتيجي
 الذو إعتمده ال ا ت لتيلإم الهتاد  وكانت دعلى ف رتإن ضمن هذا الميور كما  ليم

تعميييم إدارا " ( والتيييي تيييه  عليييى25كانيييت الرت ييية اسوليييى فيييي هيييذا المييييور ال  يييرا رايييإ )
وا الجامعيية و  يي م مسييتمر بتيلإييم عوامييم الاإليية الدايلييية فييي الجامعيية للتعييرف علييى مصييادر ال يي

(ق  لإهيييا فيييي 0.001(ق و نييييراف ممييييارو بلييي  )3.37يمتوسيييط  سيييابي بلييي  )." ون ييياط الُيييعإل
تعمييم إدارا الجامعيية و  يي م مسييتمر بتيلإييم " ( والتييي تييه  عليى24الترتإيف العيياني الم ييارا راييإ )

(ق 3.24يمتوسط  سابي بل  ) ".عوامم الاإلة الخارجية للتعرف على مصادر ال رص والتهد دا 
 (.0.001ميارو بل  )و نيراف م

رسيالة الجامعية " ( التيي تيه  عليى32وكانت الرت ة اسيإرا في هذا الميور ال  يرا رايإ )
(ق واإلنيييراف المميييارو 2.50وكييان المتوسييط اليسييابي لهييذه ال  ييرا ) "واضييية لييدى اإلدارا العليييا.

 الجامعية ُي ت" ( التيي تيه  عليى21(ق وجاا  فيي الرت ية ميا اايم اسيإيرا ال  يرا رايإ )0.001)
(ق و لي  اإلنييراف 2.51 إيت كيان متوسيطها اليسيابي ) ".ليد ها واضيية رسفية ضيوا في دهدافها

 (. 0.001المميارو لها )

 : معوقامل التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعةالرابعرابعًا: النتائج املتعلقة احملور 
اليسيييابيةق اييياح ال ا يييت كميييا هيييو مايييإن يالجيييدو  ادنييياه ييسيييا  الت يييرارا  والمتوسيييطا  

معوايييييا  التخطييييييط " واإلنيرافيييييا  المميارفييييية السيييييتجايا  دفيييييراد العإهييييية ل  يييييرا  المييييييور الرايييييي 
 معلى الهيو التالي "االستراتيجي في الجامعة
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 التكرارامل والنسب املئوية واملتوسطامل احلسابية والرتبة : (10جدوغ رقم )
 قرامل حمور معوقامل التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعةإلستجابامل أفراد العينة لح

 رةااااااااالحق #
املتوسط  غري موافق بشدة غري موافق مرتدد موافق موافق بشدة

 احلسابي
االحنراف 
بة املعياري

لرت
ا

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار 

 8 0.002 2.971 9.49 13 10.95 15 8.03 11 16.06 22 55.47 76 عدم االلتزام باخلطة املوضوعة. 38

39 
عدم توفر االمواغ الالزمة لعملياة  

 التخطيط االسرتاتيجي.
87 63.50 17 12.41 9 6.57 13 9.49 11 8.03 3.139 0.002 3 

40 
االعتقاد باان التخطايط االسارتاتيجي    

 هو عمل ملواجهة االزمامل.
88 64.23 18 13.14 10 7.30 9 8.03 10 7.30 3.190 0.002 2 

41 
الرتكيز عل  العملياامل واملمارساامل   
اليوميااااااة واهماااااااغ العمليااااااامل 

 التخطيطية.
75 54.74 37 27.01 5 3.65 9 6.57 11 8.03 3.139 0.002 3 

الاااااروتيني والتعقياااااد االداري يف   42
 1 0.003 3.219 2.19 3 10.22 14 8.03 11 22.63 31 56.93 78 اجلامعة.

43 
يب املتبعاااااة يف تقاااااادم األساااااال 

التخطااايط االسااارتاتيجي وعااادم  
 مواكبتها للمستجدامل املعا رة.

79 57.66 19 13.87 18 13.14 11 8.03 10 7.30 3.066 0.002 6 

44 
عااادم اعتمااااد معاااايري التميياااز    

رؤسااااااء واالقتااااادار يف اختياااااار  
 االكادمييني واالداريني. األقسام

78 56.93 24 17.52 9 6.57 17 12.41 9 6.57 3.058 0.002 7 

45 
عااادم التشاااجيع علااا  اساااتخدام  

 التخطيط االسرتاتيجي.
56 40.88 57 41.61 9 6.57 11 8.03 4 2.92 3.095 0.002 5 

46 
عدم التقييم املستمر جلوانب اخلطاة  

 االسرتاتيجية اليت تضعها اجلامعة.
54 39.42 50 36.50 10 6.57 16 11.68 7 5.11 2.934 0.002 9 

47 
ام معلومااامل كاافء عاادم تااوفر نةاا

ملمارسااة التخطاايط االساارتاتيجي  
 بشكل جيد.

43 31.39 64 46.72 11 8.03 13 9.49 6 4.38 2.912 0.002 10 

48 

 رؤسااااااء األقساااااام قلاااااة اطاااااال   
االكاااادمييني واالدارياااني املساااؤولني  
عل  جتارب بعض اجلامعاامل املتميازة   

 يف جماغ التخطيط االسرتاتيجي.

53 38.69 47 34.31 10 7.30 16 11.68 11 8.03 2.839 0.002 11 

49 
قلة توفر احلوافز املادية واملعنوياة  
للقاااائميني علااا  اعاااداد اخلطاااط  

 وتنحيذها.
53 38.69 44 32.12 12 8.76 19 13.87 9 6.57 2.825 0.001 12 

50 

 رؤساااااء األقسااااام نقااااص خااااربة  
االكااادمييني واالداريااني املسااؤولني  
عااااان التخطااااايط االسااااارتاتيجي 

 واساليبر.خبطواتر 

56 40.88 46 33.58 4 2.92 12 8.76 19 13.87 2.788 0.002 13 

 0.49 اجملمو 
 

0.28 
 

0.07 
 

0.10 
 

0.07 2.92 0.002 
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( الت ييييرارا ق والهسييييف الملوفيييية والمتوسييييطا  واإلنيرافييييا  المميارفيييية 10 اييييإن الجييييدو  )
اد بلغت ف يرا  هيذا المجيا  و  "معواا  التخطيط االستراتيجي في الجامعة" ل  را  الميور العاني

( م  إنيرافا  مميارفة 3.219 -2.788( ف را ق وتراو ت المتوسطا  اليسابية لها بإن )13)
(ق م  إنيراف مميارو 2.92( و ل  المتوسط ال لي لهذا المجا  )0.003-0.001تراو ت بإن )

ا  التخطيييط معواي"(ق وتيد  هيذه المعيدال  عليى تيوافر هيذه الم يردا  ضيمن مييور0.002ايدرا )
وف ًا للمميار اليذو اعتميده ال ا يت لتيلإيم الهتياد  وكانيت دعليى ف يرتإن " االستراتيجي في الجامعة

 ضمن هذا الميور كما  ليم
الروتإإن والتع إيد " ( والتي ته  على42كانت الرت ة اسولى في هذا الميور ال  را راإ )

(ق  لإهييا 0.003نيييراف مميييارو بليي  )(ق و 3.219يمتوسييط  سييابي بليي  )" االدارو فييي الجامعيية.
االعت ياد ييان التخطييط االسيتراتيجي هيو " ( والتيي تيه  عليى40في الترتإف العياني الم يارا رايإ )

 (.0.002(ق و نيراف مميارو بل  )3.190يمتوسط  سابي بل  ) "عمم لمواجهة االزما .
ن يي  ياييرا " ى( التييي تييه  عليي50وكانييت الرت يية اسيإييرا فييي هييذا الميييور ال  ييرا راييإ )

" االكاديمإإن واالدارفإن المسياولإن عين التخطييط االسيتراتيجي يخطواتيا واسيالإ ا. رسساا اساساح
(ق وجييياا  فيييي 0.002(ق واإلنييييراف الممييييارو )2.788وكيييان المتوسيييط اليسيييابي لهيييذه ال  يييرا )

والمعهوفييية  الييية تييوفر الييييواف  المادييية "( التييي تيييه  علييى49الرت يية ميييا ااييم اسيإيييرا ال  ييرا رايييإ )
(ق و لي  اإلنييراف 2.825 إت كيان متوسيطها اليسيابي )"لل ادمإإن على اعداد الخطط وته إذها.

 (. 0.002المميارو لها )

ميييدى ممارسييية التخطيييييط  علييييى إعتميييادًا عليييى دسييييللة الدراسييية التيييي هييييدفت إليييى التعيييرف
فيييييي التعلييييييإ العيييييالي  جهييييية نظييييير رسسييييياا اساسيييياحاإلسييييتراتيجي فيييييي الجامعيييييا  السيييييعودية ميييين و 

ق وتيد ييد نوع يية اإليتالفييا  فييي اراا دفييراد العإهيية فييي مييياور الدراسيية ت عييًا )الجامعييا  السييعودية(
ميدى ممارسية التخطييط اإلسيتراتيجي ق  إت دشار  الهتياد  وف يًا للمييور الرديسيي وهيو هالمتغإرات

ق في التعليإ العالي )الجامعا  السيعودية( اساحفي الجامعا  السعودية من وجهة نظر رسساا اس
هتماح رسساا اساساح يالتخطيط إ "ق و"وضو  م هوح التخطيط االستراتيجي"ووف ا للمياور ال رعية 

معوايا  التخطييط االسيتراتيجي "ق و"ممارسية التخطييط االسيتراتيجي فيي الجامعية"ق و"االستراتيجي
 معلى الهيو اآلتي نظر رسساا اساساحمن وجهة  "في الجامعة
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 (: األبعاد الحرعية والرئيسية مدى ممارسة التخطيط 11جدوغ رقم )
 اإلسرتاتيجي يف اجلامعامل السعودية من وجهة نةر رؤساء األقسام

ورااااااااااااحمل #  مستوى الداللة الرتبة اإلحنراف املعياري املتوسط احلسابي 

 متوسط 2 0.190 3.292 تخطيط االسرتاتيجيوضوح محهوم ال 1
 متوسط 1 0.002 3.409 اهتمام رؤساء األقسام بالتخطيط االسرتاتيجي 2
 متوسط 4 0.001 2.820 ممارسة التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعة 3
 متوسط 3 0.002 2.922 معوقامل التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعة 4

 متوسط  0.139 3.460 اجملمو 

( يأن اسيعاد ال رعية والرديسية جياا  بدرجية متوسيطةي  إيت 11ُح من الجدو  راإ ) ت
( يييإنيراف مميييارو اييدره 3.460جيياا المتوسييط اليسييابي العيياح للمجمييو  ال لييي لمييياور اإلسييت انة )

التييي ت ونييت مههييا اإلسييت انة بييإن  االر عيية(ق وتراو ييت  يييإ اإلنيرافييا  المميارفيية للمييياور 1390).
فييي رسسيياا اساسيياح (ق وهييي  يييإ مهخ ُييةي ممييا  ييد  علييى تجييانس إسييتجايا  0.190 ~ 0.001)

العالثيية )جامعية المليع عاييدالع ف  فيي جيداق وجامعيية المليع ياليد فييي الجامعيا  الي وميية السيعودية 
مييدى ممارسيية التخطيييط فييراد العإهيية  ييو  والم ونيية س. ابهيياق وجامعيية الملييع فيصييم فييي اال سيياا(

وضيو  "وف يًا للميياور ال رعيية هإ. و السعودية من وجهية نظير الي ومية جامعا  اإلستراتيجي في ال
ممارسيييية " ق و"هتميييياح رسسيييياا اساسيييياح يييييالتخطيط االسييييتراتيجي"إ  ق و"م هيييوح التخطيييييط االسييييتراتيجي

 "معواا  التخطيط االستراتيجي في الجامعة"ق و"التخطيط االستراتيجي في الجامعة
جيياا فييي  " تميياح رسسيياا اساسيياح يييالتخطيط االسييتراتيجياه "كمييا  تُييح ديُييًا يييأن ميييور
 "وضو  م هوح التخطيط االستراتيجي" (ق  ليا ميور3.409الترتإف اسو  يمتوسط  سابي بل  )

يمتوسيط  "معواا  التخطيط االستراتيجي في الجامعية" (ق ثإ ميور3.292يمتوسط  سابي بل  )
(ي 2.922يمتوسيط  سيابي بلي  )” يإ والقييااالتخطييط والت إي”(ق  لييا مييور3.474 سابي بلي  )
(ق 2.820يمتوسيييط  سيييابي بلييي  ) "ممارسييية التخطييييط االسيييتراتيجي فيييي الجامعييية" وديإيييرًا مييييور

 وجميعها درجا  إستجاية متوسطة.
ي الجامعيييا  السيييعودية مييين ممارسييية التخطييييط اإلسيييتراتيجي فيييوفعييي و ال ا يييت  صيييو  دور 

هتمييياح رسسييياا إ "ق و"  م هيييوح التخطييييط االسيييتراتيجيوضيييو " فيييي ميييياوررسسييياا اساسييياح  وجهييية نظييير
معوايا  التخطييط "ق و"ممارسة التخطيط االسيتراتيجي فيي الجامعية"ق و"اساساح يالتخطيط االستراتيجي

السياف فيي ذليع ق و عليى درجية إسيتجاية )متوسيطة( نظير رسسياامين وجهية  "االستراتيجي فيي الجامعية
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وضيو  م هيوح التخطييط " ضيمن ميياور  الدراسيا د هإلياإلسيتراتيجي التخطييط ممارسية  ن   فييهو 
ممارسيية التخطيييط االسييتراتيجي " ق و"هتميياح رسسيياا اساسيياح يييالتخطيط االسييتراتيجيإ " ق و"االسييتراتيجي
ي ييعرون  رسسيياا اساسيياحيمييا ال يجعييم  "معواييا  التخطيييط االسييتراتيجي فييي الجامعيية"ق و"فييي الجامعيية

ق و ر مييا  رجيي  ذلييع إلييى التخطيييط االسييتراتيجي  صييولهإ علييى يييال ر  بييإن دسييلو  إداراتهييإ ااييم و عييد
الت لإييدو والية  رفييهإ  اإلسيتراتيجيدفييراد العإهية يأسييالإف التخطييط مين  رسسيياا اساسياحتمسيع يعيض 

 .  اإلستراتيجيعملية التخطيط ممارسة على التجد د والتهوف  في 
(ق ابو دولية وفياليية 2006من وادو واالش ر) الً ك  وتت   تلع الهتيجة م  ما توفم إليا 

ق (2006) الدجهيق وما توفلت لا دراسة (ق واا  التخطيط االستراتيجي في ادارا االعما 2005)
ممارسية الدراسيا  دهميية  إيت دوضييت هيذه  وااي  التخطييط االسيتراتيجي فيي الماسسيا  التر وفية.

يييا  فيييي عليييى انيييا ال يميييهيييا التخطييييط اإلسيييتراتيجي وضيييرورتاق لميييا دثاتتيييا العد يييد مه ارا ي ييي م فع 
ممارسيية يصييورا عاميية. كمييا دئهيير  هييذه الدراسيية اليية الدراسييا  التييي ت يييت  الجامعييا  السييعودية

(ق ممييا يظهيير دهمييية هييذه السييعودية التخطيييط اإلسييتراتيجي فييي ماسسييا  التعليييإ العييالي )الجامعييا 
وميييورًا رديسييًا  التخطيييط اإلسييتراتيجي عهصييرًا مهميياً ممارسيية  يي م تالدراسيية فييي هييذا المجييا ق  إييت 

عيد يإيت ت  ي( السيعودية من مياور الجيودا الواجيف تطاي هيا فيي ماسسيا  التعلييإ العيالي )الجامعيا 
ورسييالتها ودهييدافها ميييورًا لهوفتهيياق يمييا فييي ذلييع دن ييطتها التر وفيية وجسييمها الطالبييي  الجامعييةرسفيية 

وجييود   تتُييح دهمييية (ق ممييا سيياالسييعودية ودورهييا فييي إتييار ماسسييا  التعليييإ العييالي )الجامعييا 
الجامعية لهيا  لممارسيةواشتراط تيوافر شيواهد و يراهإن  للجامعةالتخطيط اإلستراتيجي معا إر ممارسة 

اام رسساا اساساح في الجامعيا  يجف دن ت ون واضية وملموسة ومعمو  بها من  المعا إروهذه 
 .الي ومية السعودية ي  م ياص والماسسا  التعليإ العالي ي  م عاح

الدراسية اال وهيو  هدفت هذه الدراسة إلى إثارا جملة مين التسياسال  تعل يت كلهيا يموضيو 
 رسسياا اساسياح فيي مدى ممارسة التخطيط اإلستراتيجي في الجامعا  السيعودية مين وجهية نظير

ابهياق جامعة المليع عايدالع ف  فيي جيداق وجامعية المليع ياليد فيي الجامعا  الي ومية السعودية )
 مةالتاليتوفلت الدراسة الى الهتاد   إت (. وجامعة الملع فيصم في اال ساا

  هتمياح رسسياا "إ  ق و"وضيو  م هيوح التخطييط االسيتراتيجي)" اسيعاد ال رعيةو الرديسي ال عد دن
معوايا  "ق و"ممارسة التخطيط االسيتراتيجي فيي الجامعية" ق و"اساساح يالتخطيط االستراتيجي
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بدرجية متوسيطةي مميا  يد  عليى تجيانس جميعها جاا  "( تراتيجي في الجامعةالتخطيط االس
العالثييييية )جامعييييية المليييييع فيييييي الجامعيييييا  الي وميييييية السيييييعودية رسسييييياا اساسييييياح إسيييييتجايا  

   .  عادالع ف  في جداق وجامعة الملع يالد في ابهاق وجامعة الملع فيصم في اال ساا(

 جيييياا فييييي الترتإييييف اسو   " االسييييتراتيجياهتميييياح رسسيييياا اساسيييياح يييييالتخطيط  "دن ميييييور
 "وضييييو  م هييييوح التخطيييييط االسييييتراتيجي" (ق  ليييييا ميييييور3.409يمتوسييييط  سييييابي بليييي  )

 "معواا  التخطييط االسيتراتيجي فيي الجامعية" (ق ثإ ميور3.292يمتوسط  سابي بل  )
يمتوسيط  سيابي ” التخطيط والت إيإ والقيياا”(ق  ليا ميور3.474يمتوسط  سابي بل  )

يمتوسيييط  "ممارسييية التخطييييط االسيييتراتيجي فيييي الجامعييية" (ي وديإيييرًا مييييور2.922) بلييي 
وفع و ال ا ت  صو  ذليع  (ق وجميعها درجا  إستجاية متوسطة.2.820 سابي بل  )

ليييدى رسسييياا االاسييياح فيييي التخطييييط اإلسيييتراتيجي ممارسييية عمليييية  وجيييود ن ييي  فييييهيييو 
 الجامعا  الي ومية السعودية. 

 يييييال ر  بييييإن دسييييلو  إداراتهييييإ ااييييم و عييييد  صييييولهإ علييييى اسيييياحعييييدح شييييعور رسسيييياا اس 
دفيييراد مييين  رسسييياا اساسييياحر ميييا  رجييي  ذليييع إليييى تمسيييع يعيييض ق و التخطييييط االسيييتراتيجي

الت لإيدو واليية  رفيهإ عليى التجد يد والتهوفي  فييي  اإلسيتراتيجيالعإهية يأسيالإف التخطييط 
 اإلستراتيجي. عملية التخطيط ممارسة 

  م عهصرًا مهمًا ومييورًا رديسيًا مين ميياور ت  لتخطيط اإلستراتيجي ادن ممارسة  عملية  
عييد يإيت ت  ي .(السييعودية الجيودا الواجيف تطاي هييا فيي ماسسيا  التعليييإ العيالي )الجامعيا 

ورسيالتها ودهيدافها مييورًا لهوفتهياق يميا فيي ذليع دن يطتها التر وفية وجسيمها  الجامعةرسفة 
  .(السعودية ليإ العالي )الجامعا الطالبي ودورها في إتار ماسسا  التع

  ميييديال ق ) اإلسيييتراتيجيالتخطييييط  ممارسييية عمليييية ومعيييا إر ان ههييياص اصيييور يم ونيييا
عيدح و  تي إ فيةوجود بيرام   عدحياالضافة الى  مخرجا ( الذو وضيتا مياور الدراسة.

 .رسساا االاساحفى ت وفة الرو  الوتهية لدى  اإلستراتيجيةمساهمة الخطة 
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ميين يييال  الهتيياد  المستخلصيية ميين هييذه الدراسييةق والتييي تييإ التوفييم الإهييا ميين اإلتييار 
التخطيييط عملييية ممارسيية  الهظييرو للدراسيية ودراسيية وتيلإييم الايانييا  والتييي تعل ييت كلهييا يموضييو 

 م هيوح دن مين الير إ . عليىرسسياا اساسياح اإلستراتيجي في الجامعا  السيعودية مين وجهية نظير

 وان الي ومييةق  إير ميد رو المهظميا  مين مهمية نسي ة ليدى واضييا يعتاير االسيتراتيجي يطالتخطي

 هيذه عليى الاهياا يجيف انيا إال م  يراق الهتيجية تعتاير هيذه وان متوسيطةق درجية هيي الممارسة درجة

 جديية دكعير وممارسية دعمي  فهيإ تعمييإ إلى الطرف  المادية ن س على ادما السإر ومياولة الهتيجة

 :يالتالي توفي الدراسة ذلع  تأتى وكي ال طا ق هذا في

وف ونيييوا مييين ذو  االسيييتراتيجيلتخطييييط رسسييياا اساسييياح للمارسييية عمليييية ادن  يييتإ تأهإيييم  -1
 .االستراتيجي الماهال  العلمية العليا في مجا  التخطيط

التخطيط اإلستراتيجي في الجامعيا  عملية ممارسة ال بد من جهة   ومية ت رف على  -2
ييإيييت ي يييون هإلييية راايييية تر وفيييةق وت يييون اراراتهيييا مل ميييةق وف يييون لهيييا سيييلطة  قالسيييعودية

 .استراتيجيةراابية مطل ةق فتطل  على كم ما ترى االتال  عليا من يطط 

االسييييتراتيجي فييييي الجامعييييا  التخطيييييط  ممارسيييية ع ييييد نييييدوا  و ييييوارا  وميييياتمرا  عيييين -3
 . الي ومية السعودية

ممارسيية التخطيييط اإلسييتراتيجي فييي الجامعييا  السييعودية ميين الدراسيية فييى  ميين نتيياد  هييذه
جامعيية الملييع عاييدالع ف  فييي جييداق وجامعيية الملييع يالييد فييي ابهيياق رسسيياا اساسيياح ) وجهيية نظيير

 :وٕاثرااًا لعملية ال يت ي تر  ال ا ت اآلتي(ق وجامعة الملع فيصم في اال ساا

لهييذا و جييراا دراسيية التخطيييط اإلسييتراتيجي ا تاهييي هييذه الدراسيية ميين ااييم المهتمييإن ي ُيياي -1
تخطيييط اإلسييتراتيجي لممارسيية عملييية الالموضييو  وتوسيييعها لت ييون نتادجهييا دكعيير فادييدا 

 .الذى هو علإ متجدد

بت ييديإ م فييدًا ميين التخطيييط اإلسييتراتيجي  ييياح دهييم اإليتصيياص ومراكيي  ال يييوت وياييراا  -2
 .اإلستراتيجيتخطيط ممارسة عملية الال يوت والدراسا  لتطوفر 

واشيتراط تيوافر شيواهد  للجامعيةالتخطييط اإلسيتراتيجي العمم على إيجياد معيا إر ممارسية  -3
الجامعا  الي ومية السعودية ي  م ياص والماسسيا  التعلييإ العيالي  لممارسةو راهإن 

 .ي  م عاح لها
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ق ر إدارة جديندة فني عنال  متغينة: تي ياإلدارة اإلسنترا(. 2004حق )ابن  اتورق عاد الع ف  فال
 .1ق اسردنق طدار المسإرا لله ر والتوزف . عمان

م لنننة ق رحنننو رمنننو   فعنننال لنننتدارة اإلسنننتراتي ية(. 1994دق )دبيييو العإهيييإنق عايييد ال يييافي ميمييي
 تهطاق مصر.دكاديمية السادا  للعلوح اإلدارفة.  مه ورا ة  اإلداري النه ة

 قيني  مسنتوى ممارسنة التخطنيا اتسنتراتي ي فنيئ(. 2005وق )ا دبو دولةق جما  وفالييةق لي
ة  إدارة الموارد البررية: دراسة مقاررة بنين من منات القطناعين العنام والخنا  األردرين

 .152-110(ق ص. ص. 1)25المجلة العر ية لةداراق 

 اردولما إدارة في ارةدلجا دئمباو سسا قبيطت ىدم(. 2008) قدسع   ماني كمااابييو عي يييةق 
سالة ق رريةردألا زاراتولا زكارم في نلعامليا ظرر جهةو ننننننننننم ةنننننننننسدرا: ةيرنننننننننلبشا

 .اسردن ار دق. الإرموص جامعة قرماجست 

 اإلتار -التخطيط االستراتيجي للتعليإ العالي في فلسطإن(. 2008ق )دبو عي ةق سمإر عاد هللا
تمر الثنناري لتخطننيا ورقننة عمنن  قنندم  للمننؤ ًاق وجامعيية الهجييا  الوتهييية نموذجيي ,العيياح
جامعية المليع فهيد للاتيرو  والمعيادن ق التعلي  والبحث العلمي في الندول العر ينة وتطوير

 .2008ط ش ا 27-24  ال ترا يال

التخطنننيا اإلسنننتراتي ي للمنننوارد البرنننرية كمننندخ  لرفنننع كفننناءة (. 2002ةق )دبيييو معميييرق عطيييي
لننة للقطننا  الخننا . المن مننات الينننااية الخاعننة بقطننا   نن ة: دراسننة حا وفعاليننة

 .دروىق اليمن جامعة المل ة
 . مفننامي ..اإلدارة اإلسننتراتي ية(. 2006نق )إدرفييسق ثابييت عاييد اليير منق والمرسيييق جمييا  الييد 

 . ال اهرا رق ق الدار الجاممية للهورما   تطبيقية

دلي  عمن   -التخطيا اإلستراتي ي للمؤسسات العامة و ير الر حية(. 2003برايسونق جون. )
قم ت يية 1ق )ترجمية( عايد الموجييودق ميميد عي  . طلندع  اإلر نناز المؤسسني واسننتدامت 

 لاهانق بإرو قلاهان.
دار الههُييية ق ادارة المنننوارد البرنننرية مننن من نننور اسننتراتي ي(. 2002إبييراهيإق )بلييوطق  سيين 
 ةق بإرو ق لاهان.العر ي
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راتيجى المدرسييى بييإن التخطيييط االسييت(. 2010ق )الغ ييار تييودرى مييرا   هيياق والسييإد د مييد عاييد
اتسنتراتي ى  الندوة العلمية السنابعة لقسن  اعنول التر ينة  التخطنياالتهظإر والتطاإي ق 
 .2010ما و  11تهطاق  اسإ دفو  التر يةق كلية التر يةق جامعةفى التعلي  العالى   

  الخاييييرا مركيييي ت  المبننننادئ واألدوا -ة اإلدارة اإلسننننتراتي ي(. 2004نق )توفإيييي ق عاييييد اليييير م
 عق ال اهرا.المههية لةداراق يم 

ق م لة المعرفة  التخطيط االستراتيجي لماسسا  التعليإ العالي(. 2006لحق )الجههيق ميمد فا
 .ق وزارا التر ية والتعليإ السعودية(140 )

رق المههيدا للط اعيية واله يي دارق التعلنني  تخطيطنن  واقتينناديات (. 2004حق )جيوهرق علييي فيال
 .1دمياطق مصرق ط

مؤشرات التخطيا اإلستراتي ي في كليات البنات فني ال امعنات . (2011)ق اليارثيق سعاد بهت فهد
 . جامعة اسمإرا نورا )االنترنإت(.السعودية من وجهة ر ر اع اء هيئة التدري 

دار ال  يير لله يير ق التخطننيا اتسننتراتي ي فنني المن ومننة المدرسننية(. 2007اق )اليرفييروق رافييد
 اسردن. والتوزف ق عمان

دار .اإلدارة والتخطنيا التر نو  (. 2008دق )اليرفروق رافداق وجال ق ميمودق عاد الي را ق ميمي
 رق عمانق اسردن.ال  

 ريقننإ إلننى الفعاليننة اإلداريننة  التخطننيا والرقابننة اسنناا (. 1996 ق ) سييإنق عاييد ال تييا  ديييا
 .1ال اهراق طمط عة الهإم. ق اإلدارة ر ا 

(. دثيير اإليتيييار فييي المييوارد ال  ييرفة لتي إيي  2009إييدق د مييد مجإييد.)ميمييد عييودا و م  سييإنق
دراسة مإدانية آلراا عإهة من مدراا  هاد  مد هة الهجإل  -دهداف التخطيط اإلستراتيجي

 ق العرا .74قالعدد م لة اإلدارة واإلقتياداإلشرافق 
 ميد رو  نظير ةوجهي مين االسيتراتيجي (. التخطييط1995نجإيفق ) فيااد وال يي ق  وسيإلق  مياميق

 اسردنق العيدد ماتيةق جامعية والدراسيا ق لل ييوت ماتية مجلية ق"اسردنيية اسعما  شركا 

 .1995ر ديسما العاشرق المجلد الساداق
 اإلسننننننتراتي ية والتخطننننننيا(. 2007دق ) مييييييدانق يالييييييد ميمييييييد تييييييال  و درفييييييسق وادييييييم ميميييييي

 ردن.عمانق اسدار اليازورو العلمية لله ر والتوزف . ق اتستراتي ي
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 درجيية تطاإيي  مرا ييم عملييية التخطيييط االسييتراتيجي فييي(. 2009سق )اليوسييهيق ميمييد بيين شييام
(ق ص. 36د )المجلية  م لة دراسات العلوم التر وينوزارا التر ية والتعليإ يسلطهة عمانق 

 .244-227ص. 

دار ق اإلدارة اإلسننتراتي ية تيننوين وتنفيننذ إسننتراتي يات التننناف (. 1995يق )يلإييمق ناإييم مرسيي
 ا.ال اهر ق المعارف

ق اإلسييي هدرفةق  دار المعرفييية الجاممييييةي  التخطنننيا اإلسنننتراتي (. 1996يق )يلإيييمق ناإيييم مرسييي
 .2مصرق ط

واقننع التخطننيا اإلسننتراتي ي فنني ال امعننة اإلسننالمية فنني . (2006)ق الييدجهيق اييياد علييي ييإييى
تإرق ق دراسييية مإدانيييية عليييى جامعيييا  اطيييا   ييي اق رسيييالة ماجسيييضنننوء معنننايير ال نننودة

 الجامعة اإلسالميةق   ا.

دراسيية -دور التخطننيا اتسننتراتي ي فنني جننودة األداء المؤسسنني(.2011الييدجهيق إييياد عليييق )
وفييفية تيلإلييية فييي الجامعييا  الهظامييية ال لسييطإهيةق رسييالة دكتييوراه فييي المهيياه  وتيير  

 التدرفس  إر مه وراق جامعة دم  قكلية التر يةقسورفة.
 واقع التخطيا اإلسنتراتي ي فني ال امعنة اإلسنالمية فني ضنوء معنايير (.2006ق )الدجهيق إياد

 (.1)2اق ق الجامعة اإلسالميةق    ال ودة  م لة ال ودة في التعلي  العالي
ةق المصييرف ق م ت يية االنجلييواعننول اإلدارة العامننة(. 1980ىق )دروفيي ق عاييد ال ييرفإ و ت ييالق لإليي

 ال اهراق مصر. 

 التخطنننيا اتسنننتراتي ى للتعلننني  ال نننامعى دوره فنننى تلبينننة. (2012دق )د ميييد ميميييو ق ال ن ليييى
 مصر.ق م ت ة اسنجلو المصرفةق ال اهراق متطلبات التنمية المستدامة

ق التخطييييط االسيييتراتيجى فيييى مجيييا  التر يييية م هوميييا وعملياتيييا(. 1995ق )همييياح بيييدراوى ق زفيييدان
 .ال اهرافق ق عالإ ال ت74ق ج ا10ق مجلد دراسات تر ويةمارراتا ومتطل اتاق 

 ق عمييانم دار المسييإرا لله يير والتوزفييق ا اتسننتراتي يالتخطنني (.2010إلق )يييال  يليي قالسيي ارنة
 عمان ق اسردن.

ق ماسسية دح ال يرىق التفيير اتستراتي ى والخرو  من المأزق الراهن(. 2010ق )جاسإق سلطان
 .2طق مصرق المهصورا
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ي: وال ودة الراملة في التعلي  ال نامع  يالتخطيا اتستراتي (. 2008دق )تميمةق رشدو د م
 ورايية علمييية اييدمت للميياتمر العيياني لتخطيييط وتطييوفر التعليييإ وال يييت العلمييي فييي الييدو 

 .2008ش اط  27-24 العر يةق جامعة الملع فهد للاترو  والمعادن يال  ال ترا
ق واله يير ط اعييةالييدار الجاممييية لل  التخطننيا اتسننتراتي ي والعولمننة(. 2002ةق )العييارفق نادييي

 ق مصر.اإلس هدرفة

 ق مصر.ماسسة ش ا  الجامعة. اإلس هدرفةة  الموسوعة اإلداري(. 2005 ق )ع ااق فال

دار ال  ير (. البحنث العلمني )مفهومن  وادواتن  واسناليب (  2004عبيدات   وقان  وآخنرون  )
 .اسردن –لله ر والتوزف ق عمان 

الميسييرا  دارق  التخطننيا التر ننو  الن ريننة والتطبينناإلدارة و (. 2008نق )العجميييق ميمييد  سييهإ
 ق اسردن.عمان ق لله ر والتوزف

التخطننيا اإلسننتراتي ي لننن   المعلومننات اإلداريننة واثننره علننى تلننإ (. 2005رق )عطييا هللاق سييم
 .رسالة ماجستإرق الجامعة اإلسالميةق   ا   الن 

ق 11086العيييييييدد الج فيييييييراق ق فييييييييي ة التخطنننننننيا اإلسنننننننتراتي ي(. 2003ق )الع إييييييمق عايييييييد هللا
11/3/2007. 

مندخ  إلدارة  -اإلدارة اإلسنتراتي ية المسنتدامةح(. 2012الميساووق ميميد  سيإن ق واييرونق )
 ق عمانم دار الورا  لله ر والتوزف ق االردن.المن مات في األلفية الثالثة

راتي ية  اإلدارة اإلسننت(. 2007)يق الغييالايق تيياهر ميسيين مهصييور و درفييسق وادييم ميمييد فيي ي
 .1ق اسردنق طعمانق دار وادم لله رق من ور منه ي متيام 

دار الع افيية ي  منندخ  تطبيقنن -ل إسننتراتي ية األعمننا(. 1995مق )الغييالايق تيياهرق وسييعدق واديي
 نق اسردن.والتوزف ق عما لله ر

 –اتستراتي ي في المؤسسات العامة األردرية  التخطيا. (2000)ق الغ اليق كرما ماجد ع ياا
كليية االاتصيياد والعلييوح  ق. رسييالة ماجسييتإردراسنة ميداريننة مننن وجهننة ر ننر اإلدارة العليننا

 اسردن.  قجامعة الإرموص قاسإ اإلدارا العامة قاإلدارفة
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م لنة إق دور التخطييط االسيتراتيجى فيى ماسسيا  التعليي(. 2007ق )د مد بن عاد ال رفإق  هوح
 . 2007ق  ها ر 55ق عدد كلية التر ية بال قازيق

 2اسردن. طق دار المسإراق عمانق التخطيا التر وى (. 2009)ق ميمد متولىق  هيمة

 ق فلسطإن.ق الجامعة اإلسالميةق   ادورة تدريبية في التخطيا اإلستراتي ي(. 2005دق )ال راق ماج

التخطننيا اإلسننتراتي ي فنني منندارا التعلنني  العننالي (. 2012ق عاييد الخييال  ميمييد مييان ق )ال رنييي
ق رسيالة ماجسيتإر فيي اإلدارا التر وفية والتخطييط  إير  ة الطائف )تيور مقتنر (بمحاف

 مه وراق اسإ اإلدارا التر وفة والتخطيطق   اق فلسطإن.

التخطننننيا اإلسننننتراتي ي واإلدارة اإلسننننتراتي ية مفننننامي  (. 1996ق )ال طييييامإنق د مييييد عطييييا هللا
 .ق اسردنعمانوق دار المجدالو ة  وحاتت تطبيقي ور ريات

اثر التخطيا اإلستراتي ي في تبنني الت نارة اإلليترورينة (. 2012ال ايسيق ميمد عاد   مد. )
دراسننة تطبيقيننة علننى شننركات البرم يننات المتبنيننة للت ننارة  -علننى الحيننة السننو ية
رسالة ماجستإر  في اسعميا  اإلل ترونيية  إير مه يوراق جامعية  اإلليترورية في األردن 

 عما ق عمانق اسردن.تاشر  اسوسطق كلية اس
رق دار وادييم لله ييت  التنميننة اإلداريننة المفننامي   األسنن   التطبيقننا(. 2000ىق )اللييوزوق موسيي

 ق اسردن.عمان
ةق الجاممييي الييدار  دلينن  المنندير خطننوة بخطننوة فنني اإلدارة اإلسننتراتي ية(. 2002دق )مياهرق د ميي

 ق مصر.اإلس هدرفة

ةق الجامميي اليدارة  فني خدمنة األهنداف اإلسنتراتي يالتخطيا التنفينذ  (. 2006دق )ماهرق د م
 ق مصر.اإلس هدرفة

ةق اليييييدار الجاممييييييي  دليننننن  المنننننديرين إلنننننى التخطنننننيا اتسنننننتراتي (. 2009دق )مييييياهرق د مييييي
 ةق مصر.اإلس هدرف
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التر وو بإن الهظرفة والممارسة م نيو تر ية إسالمية  لتخطيط(. ا2013يمد  سنق )م الم عوت.
 االردن. –م لله ر والتوزف ق عمان يةق دار المههعر 

 -مهننننارات القائنننند اإلدار  واثرهننننا فنننني التخطننننيا اإلسننننتراتي ي(. 2012ميمييييدق فيييي اا تايييييا. )
دراسييييييييية تطايقيييييييييية فيييييييييي كلييييييييييا  جامعييييييييية ال وفيييييييييةق دوروص للعليييييييييوح اإلنسيييييييييانيةق المجليييييييييد 

 الخامسق العدد العاني.

باسنننننتخدام بطاقنننننة األداء التخطنننننيا اإلسنننننتراتي ي (. 2013الميييييدهونق مهيييييى إبيييييراهيإ يلإيييييمق )
ق دراسنننننة تطبيقينننننة علنننننى مركننننن  التننننندري  الم تمعننننني و دارة األزمنننننات -المتنننننوازن 

الييييييدبلوح المههييييييي فييييييي إدارا مهظمييييييا  المجتميييييي  المييييييدنيق الجامعيييييية اإلسييييييالميةق  يييييي اق 
 فلسطإن.

اليييدار ي  واإلدارة اإلسنننتراتي ية مننننهج تطبيقننن التفييراتسننتراتي ي(. 2002ق واييييرونق )المرسييي
 ق مصر.اإلس هدرفةةق ميالجام

حنننناتت  -مفننننامي  عمليننننات –اإلدارة اإلسننننتراتي ية (. 2013مسيييياعداق ماجييييد عاييييد المهييييدوق )
 ق دار المسإرا لله ر والتوزف ق عمانق اسردن.1قط-تطبيقية

 معوقات تطبيق التخطيا اتسنتراتي ي فني بعن  المن منات اليننااية(. 2006اق )المصروق ميياد
 .سورفا لفق ق رسالة ماجستإر  إر مه وراق جامعة  لفق "ةالسورية الخاعة والعام

 اتدارة اتسنننتراتي ية لمواجهنننة تحنننديات القنننرن (. 2003 ق )المغر ييييق عايييد اليمإيييد عايييد ال تيييا
 ق المهصوراق مصر.جامعة المهصوراق الم ت ة العصرفةن  الحاد  والعرري

 اتسننتراتي ي بقينناا األداء التخطننيا(. 2006إق )المغر ييق عاييد اليمإييدق و ر يييةق رمُييان فهييي
 المهصوراق مصر.ق الم ت ة العصرفةق المتوازن 
ق التخطننيا اتسننتراتي ي ودينامي:يننة التغيننر فنني الننن   التعليميننة(ق 2006يق )الهالليييق ال يير إه

 المهصوراق مصر.ق الم ت ة العصرفة
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ل تييا ق هالليييق  سييإن مصييط ىق والغهيياحق فييابر  سيينق والع ييماووق ميمييد عاييدال تا ق وعاييد ا
 التخطننيا(ق 2009نق )إيمييان فييالحق وفييالحق رفييإ ميمييدق وجاييرق  رفييف جاييرق وايييرو 

دار   اإلدارينةاترتقاء باليفناءات -اتستراتي ي لتطوير اداء المؤسسات التن ي  واتدارة
 ةق ال اهراق مصر.ال تف المصرف

 ير  المن منننناتواقننننع التخطننننيا اتسننننتراتي ي لنننندى منننند(. 2006إبييييراهيإق )وادوق رشييييدو واسشيييي رق 
تهميييية وتطيييوفر اطيييا   ييي  ا  م يييدح إليييى مييياتمرة:  ينننر الح:ومينننة المحلينننة فننني قطنننا   ننن  

 15-13نق كلييييييية التجييييييارا فييييييي الجامعيييييية االسييييييالمية يغيييييي ا ميييييييق االنسيييييييا  اإلسييييييرادإل يعييييييد
 .2006ش اطق 

 ةق عمانق اسردن.دار اليازورو العلمية  اإلدارة اإلستراتي ي(. 1998فق )ياسإنق سعد  ال

Brayson, J. (2003). Strategic Planning for Public and nonprofit 

organizations, Revised Edition Jossey- bass. 

Brewer, J. (2003). Perceptions held by selected members of the Wayne 

community college planning council about their participation in 

the strategic planning process, Unpublished Dissertation., North 

Carolina State University, USA. 

Cope, R. (1981). Strategic policy planning: A guide for college and 

university administrators. Englewood, CO: The Ireland 

ducational Corporation. 

Cowburn, Sarah (2005): Strategic Planning in Higher Education: Fact or 

Fiction? Perspective. Policy and Practices in Higher Education, 

9(4), Pp. 103-109. 

Dolence, Michael, (2004). “The Curriculum-Centered Strategic 

Planning Model”, (Boulder, Colo.: EDUCAUSE Center for 

Applied Research, Research Bulletin, 2004(10). 



2020 (4ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 115 

Dooris, M., Kelley, J., and Trainer, J. (2004). Successful Strategic 

Planning, Wiley Periodicals, Inc, A Wiley Company. 

Douglas G. (1993), “Strategic Planning Models in Academic Libraries: 

A Political Perspective”, Encyclopedia of Library and Information 

Science, 22(59), pp 292–315. 

Drucker, P. (1980). "Management in Turbulent Times". New York: 

Harper & Raw Publishers. 

Glueck, w. (1980). Business policy and Strategic Management, 3rd 

ed., N.Y.: Mc Graw – Hill Book Company. 

LeDoux, L., Guilbeau R., Kirk, S., and Baker, N., (2005): Strategic 

Planning: Managing Strategically, Taxes, Workforce Commission. 

Lerner, A. (1999). “A Strategic Planning Primer for Higher Education, 

Research Associate, College of Business Administration and 

Education, California State University, Northridge. 

Nickols, K. (2000). Strategic Planning in Higher Education: A guide 

for heads of institutions, senior managers and members of 

governing bodies. Northern Ireland. 

Paris, K. (2003). Strategic Planning In the University, Consultant 

Office of Quality Improvement, University of Wisconsin System 

Board of Regents-Madison. 

Pisel, K. (2001). The Validation of A detailed Strategic Planning 

Process Model for the Implementation of Distance Education 

in Higher Education، Norfolk, VA: Old Dominion University. 

Policastro, M. (2003). “Introduction to Strategic Planning”, SBA, 

U.S. Small Business Administration. 



 د. عبداهلل بن حممد املانع
 

 116 

Rhoades, G. (2000). “Who’s Doing it Right? Strategic Activity in Public 

Research University” The Review of Higher Education, 24(1), 

Pp. 41-66. 

Richards, M. (1986), Setting Strategic Goals and Objectives, St. Paul: 

West, p.22. 

Rowley, D., Herman, H., & Dolence, M. (1997). “Strategic Change in 

College and University”, San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. 

Simpson, S. (2012).Top Ten Leadership Skills, book1.p46, revived 

from: http://bookboon.com/fr 

Wilkinson, R.; Taylor, J.; Peterson, A.; Machado, M. (2007). A 

Practical Guide to Strategic Enrollment Management 

Planning in Higher Education, Educational Policy Institute. 

Williams, G. (1972). What educational planning is about?. Higher 

Education, 1(4). 

Wright, P, Kroll, M, and Parnell, J. (1998). Strategic 

ManagementConcepts, (4
th

 ed), Prentice Hall. 

http://bookboon.com/fr

