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رف يها، والتععاملين فهدفت الدراسة إلى قياس درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعة العربية األمريكية من وجهة نظر ال: الملخص
 ولتحقيق هدف اتيجي،على عالقة متغيرات الجنس، الخبرة، المسمى الوظيفي، الدرجة العلمية، نوع الكلية على درجة تطبيق التخطيط االستر

 55من  وائية تتكونقية عشراسة، تم استخدام اإلستبانة للحصول على البيانات بعد أن تم التأكد من صدقها وثباتها، وتوزيعها على عينة طبالد
جه دا بعد التوعفضة، ما أن معظم أبعاد التخطيط اإلستراتيجي جاءت منخ نتائج الدراسة أهموكان من عاماًل في الجامعة العربية األمريكية. 

ة إحصائية ت داللفروق ذاستراتيجي جاء متوسط، مما يدل على ضعف التخطيط اإلستراتيجي لدى الجامعة. كما أظهرت النتائج عدم وجود اإل
ى برة، والمسمس، والخالجن، وفق متغيرات درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعة العربية األمريكية من وجهة نظر العاملين فيهافي 

ملية ع للمساهمة في التوصيات ضرورة إتاحة الفرصة لجميع العاملين في الجامعة، أهم، وكان من الدرجة العلمية، ونوع الكليةالوظيفي، و
 التخطيط االستراتيجي، وتشجيع المجتمع المحلي على المشاركة في عملية التخطيط االستراتيجي، بصفته شريكاً.

عداد للتخطيط، والتحليل االستراتيجي، والتوجه االستراتيجي، والصياغة اإلستراتيجية، وإقرار اإلالتخطيط اإلستراتيجي،  :الكلمات المفتاحية
 ، الجامعة العربية األمريكية في فلسطين.الخطة وتنفيذها، والتقويم والمتابعة

 

 :(Introduction) المقدمة
بر يعد التخطيط اإلستراتيجي حجر الزاوية لجميع المنظمات، كما يعت

ساسيا من عناصر اإلدارة الناجحة، فهو يحدد مسار وتوجه عنصرا أ

نظمة، الم المنظمة، ويعمل على زيادة كفاءة وفاعلية اإلدارة لرفع إنتاجية
 ومن الصعب تصور منظمة تمارس نشاطها دون تخطيط وإال فالبديل هو

يست لالعشوائية أو االرتجال الذي يجعلها عرضة لمفاجآت ومواقف سيئة 

سة. ما يضعف قدرتها على مواجهة الظروف المحيطة والمنافبالحسبان. ك

وبناء على ذلك يصبح التخطيط ضرورة لنجاح المؤسسات وتقدمها، 
ان يه فوغيابه أو ضعفه قد يكون السبب الرئيس في فشل العديد منها. وعل

  مناستشراف المستقبل ومواجهة التحديات واستغالل الفرص ال يكون إال

 هدافيتطلب بدوره الرؤية الثاقبة، والغايات واأل خالل التخطيط الذي
ط تخطيالواضحة، وتوقع األحداث المستقبلية واالستعداد لمواجهتها، فال

ليه إيعد الجسر الذي يعبر بنا من حيث نحن اآلن إلى ما نريد أن نصل 

وجميع المؤسسات بغض النظر عن طبيعة عملها وأماكن  مستقبال.
واء ة، سط من أجل البقاء واالستمرار والمنافستواجدها تحتاج إلى التخطي

 كانت هذه المؤسسات منتجة للسلع أو مقدمة للخدمات. وتظهر أهمية

رك التخطيط اإلستراتيجية بوضوح أكثر في المؤسسات التي تساهم وتشا

ة. بشكل مباشر في تقدم ورقي ورفعة المجتمع مثل المؤسسات التعليمي
ا هدفهالي في طليعة المؤسسات التي يستحيث  تعتبر مؤسسات التعليم الع

 التخطيط من أجل التطوير 

 
 Fainو Kemp (2000)(. وأكد كل من 2006المستمر)الجهني، 

أكثر نجاحا إذا مارست عملية ستكون أن مؤسسات التعليم العالي  (2007)

( لكي تتمكن 2008نايت )التخطيط االستراتيجي المنظم. وأضاف 
من تطوير وتحسين أدائها فال بد لها من  مؤسسات التعليم الجامعي

إلحداث التطوير وإدخال التحسينات الالزمة، ولمقابلة التخطيط السليم 

التغييرات السريعة والمتالحقة جراء التطورات التقنية والعلمية واالنفجار 

 Welsh & Metcalf (2003) المعرفي وثورة المعلومات. وأكد كل من
كلما زادت مسؤولية على أنه  Al-Omri & Salameh (2009)و

الجامعات لتقديم خدمات أفضل، أصبحت بحاجة إلى تطبيق أنشطة 

التخطيط االستراتيجي في ظل ظروف البيئة المتغيرة واألوضاع المالية 
أنه على المنظمات  Arasa and K'Obonyo (2012)وذكر  الحالية.

اتيجي بشكل سواء في القطاع العام أو الخاص مزاولة التخطيط اإلستر

تحسين األداء. كما أكد جدي كأداة يمكن االستفادة منها من أجل 

Abdalkrim (2013)  أن المنظمات الخاصة في القرن الواحد
والعشرين تواجه تحديات محلية وعالمية نتيجة ثورة تكنولوجيا 

المعلومات، والعولمة وتحرر األسواق واالنفجار المعرفي، ولهذا يعتبر 

 تراتيجي ضرورة ملحة في عالم أعمال اليوم. التخطيط اإلس

التخطيط االستراتيجي إنه عبارة عن مجموعة   Drucker (1993)عرف

من العمليات المستمرة والمنظمة لصناعة القرارات الجوهرية المتعلقة 
مباشرة بمستقبل المؤسسة، وتنظيم الجهود واألنشطة الالزمة إلنجاز هذه 

قارنتها من خالل نظام سليم للتقويم القرارات، وقياس نتائجها وم

أنه أسلوب يؤدي بالمؤسسة  Cope (1978)أكد في حين والمتابعة. 

التعليمية إلى تخطي حدودها واالنفتاح على البيئة والتفاعل مع المؤسسات 
األخرى والمجتمع من خالل التوفيق بين المؤسسة ومحيطها، وبين 

 Douglasجتمع. وأضاف برامجها والفرص المتاحة من أجل خدمة الم

أن التخطيط اإلستراتيجي هو ذلك النوع من التخطيط الذي يهتم  (1993)
أساسا بتصميم استراتجيات تجعل المؤسسة قادرة على االستخدام األمثل 

 Rowleyلمواردها، واالستجابة للفرص المتاحة في بيئتها الخارجية. أما 

لجامعة على الترابط فاعتبره عملية رسمية مصممة لمساعدة ا (1997)
مع أكثر عناصر البيئة أهمية من خالل ما تقوم به من تحليل وتقييم ذاتي 

لنظامها البيئي التعليمي والتكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي والسياسي 

أن التخطيط  Policastro (2003)داخل وخارج الجامعة. وأضاف 

األهداف بعيدة المدى  اإلستراتيجي هو الطريقة المالئمة والمناسبة لتحديد
 Paris (2003)في حين اعتبره وتوجيه المؤسسة لتحقيق هذه األهداف، 

وسيلة للتنبؤ بالمستقبل واستثمار ما هو متوفر ويتطلب الدعم الكامل من 

اإلدارة والمشاركة الفعالة من جميع العاملين في كافة المستويات التنظيمية 
إليه كفلسفة تمثل اتجاها  فنظر Dolence (2004)أما  في الجامعة.

وأسلوب حياة ترتكز على األداء القائم على أساس الدراسة والتنبؤ 

( أنه رغم اختالف 2006بالمستقبل. وأضاف الحريري وآخرون )

التعريفات فإن التخطيط االستراتيجي يقوم على األمور اآلتية: التعامل مع 
البيئة الخارجية،  المستقبل والتغيرات الحاصلة في المجتمعات. ودراسة

وتقييم القدرات الداخلية للمؤسسة، وتحديد نقاط الضعف والقوة والفرص 

والتهديدات، وتطوير الرؤية والرسالة واالستراتيجيات، وتحديد األولويات 
وآليات العمل واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أهداف المؤسسة 

وتجديد الخطط. وعزى ومراجعة التقدم والتطور وحل المشكالت ومتابعة 

( السبب في اختالف وتباين مفهوم التخطيط 2007الغالبي وإدريس )
االستراتيجي إلى المستقبل وهو الزمن القادم غير المحدد وقد يكون بعضه 

واضحا وبعضه اآلخر غامضاً، وقد يبدو أحيانا مستقراً، وأحيانا أخرى 

تخطيط ال Musibau, et. al. (2011)وأخيرا، قسم مضطرباً. 

اإلستراتيجي إلى ثالثة أنواع: تخطيط على المدى القصير والمتوسط 
 والطويل. 

عملية التخطيط االستراتيجي هو  أنبناء على ما سبق يرى الباحثون 

ضرورية من أجل اتخاذ القرارات المستمرة المبنية على المعلومات 
الممكن الحصول عليها وآثارها في المستقبل، ووضع األهداف 
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ستراتيجيات والخطط والبرامج الزمنية والتأكد من تنفيذها ضمن إطار واال

من اإلدارة ومشاركة جميع العاملين والمعنيين زمني، بدعم كامل 

 بالمؤسسة.

 :(Study Purposes) أهداف الدراسة
  :تهدف هذه الدراسة إلى

التعرف على درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعة  -1

 ة في فلسطين.العربية األمريكي
ط تطبيق التخطيالتعرف على طبيعة العالقة التي تربط بين درجة  -2

الجنس، والخبرة، االستراتيجي في الجامعة ووجهة نظر العاملين )

 (.والمسمى الوظيفي، والدرجة العلمية، ونوع الكلية
التعرف على درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعة  -3

ل تحلياالت التالية )اإلعداد للتخطيط، والالعربية األمريكية في المج

 قراراالستراتيجي، والتوجه االستراتيجي، والصياغة اإلستراتيجية، وإ
 الخطة وتنفيذها، والتقويم والمتابعة(؟ 

دهم التوصل إلى نتائج تساعد المسئولين في اتخاذ القرار، وتزوي  -4

 بمقترحات لتحسين األداء. 

ى ديد المرتكزات واألولويات لدالعمل على وضع إطار يفيد في تح -5
الجامعة العربية األمريكية في فلسطين في مجال تطبيق التخطيط 

 االستراتيجي.

 طبيقتقديم االقتراحات والتوصيات والتي تهدف إلى تفعيل وتعزيز ت -6
 التخطيط االستراتيجي.

 :(Study Importance) أهمية الدراسة
الي ضرورة تساعد في يعتبر التخطيط االستراتيجي في التعليم الع

ابة ستجالتصدي للتغيرات الهائلة في البيئتين الداخلية والخارجية، ولال

يم لتعلاللتحديات التي تعود إلى التغيرات السكانية، وزيادة الطلب على 

ت شبكاو، الحديثة المتسارعةالتقنيات العالي، وارتفاع تكلفة التعليم، و
ساهمت في التأثير على المعلومات واالتصال، فكل هذه الظواهر 

د األسلوب الذي تتبعه المؤسسات التعليمية في عملية التعليم. وأك

Rowley (1997)  نتيجة للتغيرات في كل من البيئة الداخلية انه
والخارجية انشغلت العديد من مؤسسات التعليم العالي بالتخطيط 

لبيئة ع امف االستراتيجي كوسيلة للقيام بتغيرات إستراتيجية مفيدة، والتكي

( أن ظهور الحاجة للتخطيط 2006وذكر الهاللي )سريعة التغيير. 

رات لتطواالستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي كان كاستجابة للتغيرات وا
 التي أحاطت بهذا النوع من التعليم خالل القرن الماضي. 

من ل كد كاوبالنسبة ألهمية وفوائد التخطيط االستراتيجي للتعليم العالي: 

أن  Wilkinson, et al. (2007)و Nickols (2000)و (2001)
 ظما،التخطيط اإلستراتيجي يوفر للمؤسسات الجامعية نموا مستمرا ومنت

لية فاع ويحثها لتصبح أكثر استجابة الحتياجات المستفيدين، مما يزيد من

 د على، ويشدويتنبأ بالمستقبلويحقق إنتاجاً أكثر كفاءة وفعالية، المؤسسة، 

، ضبط األهداف، ويوفر لها أسلوبا وطريقة لمراجعة الخطط والنتائج
 ن منتمك وقاعدة بياناتويحدد مقاييس األداء والمسؤولية )المحاسبة(، 

الة حواتخاذ قرارات في توقع آثار التغير وتأثيرات القوى الخارجية، 

م ويعمل على تحسين القي التأكد مما يقلل من المجازفات والمخاطر،
اف، القية للموظفين، نتيجة الشفافية والوضوح والتوجيه، واإلشراألخ

 جهاتوويوفر رضا للعاملين، ويسمح بمشاركة فاعلة تتيح المجال لتقديم 

ة ؤولينظر فريدة ومتميزة تجعل العاملين والمعنيين أكثر شعوراً بالمس
 على ساعدليصبحوا أكثر التزاما باألهداف المشتركة وأكثر انتماًء. كما ي

 تخصيص الموارد بشكل أفضل.

واقع التعليم العالي في فلسطين ال يختلف كثيراً عن واقع التعليم العالي  إن

في الدول العربية، وخاصة األردن، فاألنظمة والقوانين والتحديات 
والمعوقات تتشابه إلى حد بعيد مع واقع التعليم العالي في الدول العربية، 

ت عالقة باألوضاع السياسية والتي يضاف إلى ذلك تحديات خاصة ذا

 خارج والى من يفرضها االحتالل كاإلغالقات والحواجز وقيود السفر
 من االعتراف بأنه على الرغم اإلنصاف (. لكن من2004)نشوان،  البالد

 العالي الظروف التي يعيشها هذا الشعب إال أن مؤسسات التعليم

الصعبة  القضايا كثير من ةومعالج لتطوير سبال لنفسها وجدت الفلسطينية
كما أنه يصعب الحديث عن تخطيط استراتيجي  (.2004)الحولي، 

قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية حيث يقول نخله بالمعنى الحقيقي 

أن التعليم العالي نشأ وتطور خالل سنوات االحتالل  (2005وآخرون )

ضمن خطة يكن  متأثرا بعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية عدة ولم

وطنية تعليمية أو تنموية واضحة المعالم. ولكن مع إنشاء السلطة الوطنية 
، أُنشأت وزارة التعليم العالي ووضع قانون التعليم 1994الفلسطينية عام 

العالي، وبدأ االهتمام والتفكير بالتخطيط بشكل عام ووضع الخطط 

اتيجية عشرية اإلستراتيجية بشكل خاص. فوضعت مسودة أول خطة إستر
للتعليم العالي الفلسطيني بعد ثالثة عقود من تاريخ إنشاء أول جامعة 

فقد كانت ( 2001وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )وحسب  .فلسطينية

إعادة النظر في مكونات برامج التعليم العالي لتعكس أولويات هذه الخطة 

وتحقيق التنسيق والعمل على إعادة تشكيل البرامج  السوقمتطلبات 
والسؤال المطروح والتكامل بينها وبين التخصصات األكاديمية المختلفة.

هنا هل الجامعات الفلسطينية تخطط من أجل المستقبل؟ وهل تطبق 

 الجامعات الفلسطينية عناصر مكونات التخطيط اإلستراتيجي بشكل فاعل؟

 :(Study Problem & Questions) أسئلتهامشكلة الدراسة و

ة عى هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما هي درجتس

جهة تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعة العربية األمريكية من و
 نظر العاملين فيها؟

 ويمكن قسم هذا السؤال إلى قسمين كاألتي: 

ية مريك( ما درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعة العربية األ1

والتوجه  ت التالية )اإلعداد للتخطيط، والتحليل االستراتيجي،في المجاال
ويم التقواالستراتيجي، والصياغة اإلستراتيجية، وإقرار الخطة وتنفيذها، 

 والمتابعة(؟ 

ية ( هل تختلف درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعة العرب2
يفي، األمريكية باختالف متغيرات الجنس، والخبرة، والمسمى الوظ

 والدرجة العلمية، ونوع الكلية؟

 :(Study Hypothesis) فرضيات الدراسة
تطبيق التخطيط  بين متوسطات إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .1

من  االستراتيجي في الجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير الجنس،

 (.α≤0.05وجهة نظر العاملين فيها، عند )
درجة تطبيق  بين متوسطات يةإحصائال توجد فروق ذات داللة  .2
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 :(Literature Review) الدراسات السابقة
إلى اقتراح أنموذج للتخطيط  Fahmy et. al. (2002)هدفت دراسة 

كنظام إداري لتخطيط الموارد المرتبطة  االستراتيجي يمكن اعتماده

نتائجها  أهمبتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات التعليمية وكان من 
التوصل إلى أنموذج للتخطيط االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات 

لمؤسسات التعليم يشتمل على خمس مراحل هي: مرحلة التوجه 

حلة صياغة االستراتيجي، ومرحلة التحليل االستراتيجي، ومر

اإلستراتيجية، ومرحلة التنفيذ، وأخيرا مرحلة المتابعة والتقويم. وأشارت 
الدراسة إلى أن ما يميز هذا األنموذج أنه نظام مفتوح قابل للتعديل 

والتنقيح بحيث يتالءم ومتطلبات منظمات أخرى، كما أنه يعطي صورة 

لوجيا أفضل وفهم أوضح لعملية التخطيط االستراتيجي لنظام تكنو
( فقد هدفت 2003المعلومات في المؤسسات التعليمية. أما دراسة بدح )

إلى تطوير أنموذج إلدارة الجودة الشاملة، وبيان درجة إمكانية تطبيقه في 

الجامعات األردنية العامة وتوصلت إلى أن إمكانية تطبيق التخطيط 
ة، االستراتيجي في الجامعات األردنية العامة قد حققت درجة كبير
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وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة إمكانية 

تطبيق التخطيط االستراتيجي بين العمداء ورؤساء األقسام األكاديمية في 

 Brewerالجامعات األردنية العامة لصالح العمداء. بينما هدفت دراسة )

إلى تحديد مدى إدراك أعضاء مجلس التخطيط في كلية مجتمع  2003)
ن لخبراتهم في تنفيذ بعض العمليات الفرعية التي تتضمنها عملية واي

التخطيط االستراتيجي والتعرف على المعوقات التي كانت في تلك 

العملية، وأشارت النتائج إلى درجة تطبيق عالية للعمليات الفرعية التي 
تتضمنها عملية التخطيط االستراتيجي وهي: المسح البيئي، وتقييم 

ياغة األهداف والمقاصد، وتطوير االستراتيجيات، وتطوير الحاجات، وص

الخطط لتقييم أو قياس النتائج. وأكدوا بأن قلة الوقت وقلة االستعداد 

لالنشغال بالتخطيط االستراتيجي، تعد عقبات أمام فعاليتهم في تطبيق 
 عملية التخطيط االستراتيجي للكلية. 

التكامل بين رسالة  إلى تحديد مدى Ohearn (2003)وهدفت دراسة 

المؤسسة كعنصر أساسي من عناصر التخطيط، وعمليات التخطيط 
ئج االستراتيجي المؤسسي في كليات مجتمع كاليفورنيا. وأظهرت النتا

عظم وجود اتفاق عام بين مدراء الكليات ومدراء مكاتب االعتماد في م

 يناألسئلة، في حين ظهرت تباين في إجابات األسئلة حول العالقة ب
عناصر رسالة المؤسسة وأهداف الكلية. وتبين وجود فرق كبير بين 

 خرىالمجموعتين في فهمهم لكيفية ارتباط رسالة المؤسسة بالمظاهر األ

دراسة هدفت إلى التعرف على  Kombra (2003)للمؤسسة. وأجرى

م قاليمدى ممارسة المخططين التربويين ومستشاري دوائر التعليم في األ
ت غينيا الجديدة وما هي معيقات عملية التخطيط. وتوصلالريفية في 

اية ع بدمالدراسة إلى أن الخطوات التي شكلت تحديا كبيرا لألقاليم ظهرت 

يئة، الب ونهاية عملية التخطيط والتي تمثلت في وضع رؤيا مثالية، وتحليل
سات لسيااوالتنفيذ والرقابة، والتقييم. في الوقت ذاته جاءت ممارسة وضع 

ي ية فألهداف، واإلعداد للتخطيط، وتصميم التنفيذ، وتبني الخطة، قووا

ية الغالب. أما بالنسبة للمعوقات فجاءت محصلة عوامل داخلية وخارج

ن عتمثلت في: قلة مصادر التمويل والدعم السياسي، وتخلي المخططين 
ضة عملية التخطيط في الغالب، نتيجة لزيادة في أعباء العمل المفرو

 خطيط،وقلة الوعي واإلدراك والمشورة أثناء تحديد الرؤيا والتعليهم، 

 وغياب التنسيق واإلدارة الجيدة. 
إلى تفحص دعم كل من  Welsh et. al. (2005بينما هدفت دراسة )

ة المدراء وأعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الحكومية المتوسط

 جي.يط االستراتيوالجامعية في والية كنتاكي األمريكية ألنشطة التخط
وا سجل وأشارت النتائج إلى أن المدراء في كال النظامين من التعليم قد

نوا دعما أكبر للتخطيط االستراتيجي من أعضاء هيئة التدريس، فقد كا

، كليةأكثر قدرة على االحتواء، والمشاركة، وصنع القرارات الخاصة بال

يم تعل لوالية لمرحلةوالتطبيق، كما سجلوا دعما أكبر لمبادرات إصالح ا
إلى الكشف عن  Cowburn (2005) دراسةوهدفت ما بعد الثانوية. 

ملية سة عالجدال القائم حول قدرة الجامعات في المملكة المتحدة على ممار

يذ، لتنفالتخطيط االستراتيجي ثالثية المراحل )الصياغة اإلستراتيجية، ا
ملية في ع ليم العالي جيدةنتائجها أن مؤسسات التع أهمالتقويم(. وكان من 

 صياغة الخطة، ولكن تواجه صعوبات في تطبيق الخطة اإلستراتيجية،

 وفي تحقيق األهداف، فتبقى الخطط حبر على ورق. 
( فقد هدفت إلى التعرف على معوقات التخطيط 2005دراسة العيد ) أما

ويت التربوي في إدارات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الك

وكان من أهم نتائجها أن مجال صعوبات تنفيذ الخطة جاء في المرتبة 

األولى من وجهة نظر المديرين، ولكن بدرجة متوسطة. أما أعضاء هيئة 
التدريس فرأوا بأن مجال صعوبات إعداد الخطة يأتي في المرتبة األولى. 

( فقد هدفت دراسته إلى تحديد دور التخطيط 2005أما غنوم )

إلى أن عملية  تيجي في المؤسسات التعليمية. وتوصلت دراستهاالسترا
التربوية فعالية وفائدة  التخطيط االستراتيجي تعد من أهم العمليات اإلدارية

لما لها من آثار إيجابية على النتاجات التربوية المرجوة. بينما دراسة خليل 

العالي ( تناولت واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم 2005)

العربية السعودية. وتوصلت إلى أن اعتماد منهج  الصناعي بالمملكة
التخطيط االستراتيجي يسمح إلدارة الجامعة بإحكام سيطرتها على 

والحد من ظروف عدم التأكد بالنسبة  وترشيد استثمارها الموارد المتاحة

افق التو لعوامل البيئتين الداخلية والخارجية، ويعمل على إيجاد نوع من

 ،والتطابق بين مستوى المخرجات وسوق العمالة من الجانب التكنولوجي

وإيجاد نوع من الحوار البنّاء بين المستويات اإلدارية المختلفة )العليا 
  .والوسطى والدنيا(

م ( بدراسة هدفت إلى إبراز ماهية وأهمية مفهو2005وقام المليجي )

فع جودة لمحاسبية الالزمة لرالرقابة ا اإلدارة اإلستراتيجية ودورها في
لدراسة وتوصلت ا .السعودي العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي

ليم مؤسسات التع إلى انه يمكن تطبيق مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية في

 العالي السعودي لرفع جودة العملية التعليمية من خالل قيام تلك

مدى وتحديد غاياتها على الالمؤسسات بتحديد الرؤية المستقبلية لها 
 يساعد في أبعاد العالقة المتوقعة بينها وبين بيئتها بما الطويل، وتحديد

ا المحيطة، ونقاط الضعف والقوة المميزة له تحديد الفرص والمخاطر

جعتها على المدى البعيد ومرا وذلك بهدف اتخاذ القرارات اإلستراتيجية
 طةاول في دراسته عناصر الخ( فقد تن2005وتقويمها. أما الساعاتي )

ية، اإلستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي السعودية )الرسالة، الرؤ

ومعوقات تطبيقها وسبل تفعيلها. وخلصت  الهدف(، وآليات صياغتها
يذ الدراسة إلى أن مؤسسات التعليم العالي تعاني من صعوبات في تنف

لرؤية صياغة عناصر اتتعلق بآليات  الخطط اإلستراتيجية نتيجة لمعوقات

ة على اإلستراتيجي المستقبلية التي تعد الركيزة األساسية لنجاح الخطة

دفت إلى ( قام بدراسة نظرية تحليلية ه2005ارض الواقع. بينما الربيعي )
 تحليل وضع التعليم العالي في سلطنة عُمان، والوقوف على مكامن

هرت ل المناسبة. أظالضعف في المنظومة التعليمية ومحاولة وضع الحلو

ي الدراسة أهمية مشاركة ممثلين عن كل من المجتمع والقطاع الحكوم
لية والقطاع الخاص والخبراء في وضع اإلستراتيجية. وتمثلث مراحل عم

ثيق، ثالث مراحل: مرحلة التخطيط، ومرحلة التوبالتخطيط االستراتيجي 

 ومرحلة التطبيق والمتابعة.

اء دراسة بهدف تقصي واقع عملية بإجر Pevzner (2006وقام )
التخطيط االستراتيجي في جامعة والية كنت األمريكية للخروج 

ي دء فبمقترحات وتوصيات تساعد مؤسسات التعليم العالي التي تحاول الب

لعينة % من أفراد ا85وأظهرت النتائج أن  عملية التخطيط االستراتيجي.
 رئيسلا على الدور المحدد يعبرون عن دعمهم لرسالة الجامعة. كما أكدو

 الجامعة حيث عليه أن يقود الفريق ويشجع الناس على المشاركة في

ها. مناقشات مفتوحة حول األهداف والغايات اإلستراتيجية وطرق تطبيق
عل لى جعوأكدت النتائج أن الخطة اإلستراتيجية والرؤية والرسالة قادرة 

ى دراسة ( أجر2008سليم )ما الجامعة أكثر جاذبية وتنافسا في السوق. بين

اح اختصت بالنظر في أهمية التخطيط االستراتيجي ودوره الهام في نج

وتطوير البحث العلمي. وتوصلت الدراسة إلى أنه من أجل مواكبة 
ة عربياالحتياجات المتجددة وتوفير القيادات الالزمة لتنمية الدول ال

زيز االتجاهات وتحقيق الطموحات المستقبلية المرجوة في سبيل تع

 د منالتعليمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الب
تيجي ستراالتخطيط السليم وفقا لما يعرف باألنموذج المتكامل للتخطيط اال

ون، الذي يتلخص بالمراحل التالية: أين نحن اآلن، وماذا نريد أن نك

 ستراتيجية. ووضع الخطط اإلستراتيجية، وأخيراً رقابة تنفيذ اإل
( فهدفت إلى توضيح مفاهيم التخطيط 2008أما دراسة طعيمة )

ت االستراتيجي ودروه في تحقيق الجودة الشاملة في الجامعات وتوصل

ت ؤسساالدراسة إلى أن التخطيط االستراتيجي الفعال يعد أمرا حتميا لم

 تطلبالتعليم العالي إلنتاج مخرج عالي الجودة وأن التخطيط للجودة ي
 وضع خطة رئيسة لتطوير العمل في ضوء مبادئ الجودة مع وجود رؤية

( إلى وجود مداخل 2008وأشارت دراسة غنايم ) .إستراتيجية محددة

لب متعددة لتخطيط التعليم إال أن الشائع منها ثالثة هي: مدخل الط
ت االجتماعي، ومدخل التكلفة/العائد، ومدخل القوى العاملة. وتوصل

 رورة الدمج بين المداخل الثالثة من خالل ما يعرفالدراسة إلى ض

 بالمدخل المتكامل في تخطيط التعليم. 

إلى تقييم العالقة بين هدفت فقد  Musibau, et. al. (2011)دراسة  أما
التخطيط اإلستراتيجي وعمليات التسويق في المؤسسات العامة في 
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ط اإلستراتيجي نيجيريا. حيث أشارت النتائج أن هناك أثر واضح للتخطي

 Arasaفي أداء المؤسسات العامة خاصة على عمليات التسويق. بينما 

and K'Obonyo (2012)  قام بدراسة العالقة بين التخطيط

اإلستراتيجي وأداء المؤسسات مع التركيز على خطوات التخطيط 
وأشارت النتائج إلى وجود عالقة قوية ما  اإلستراتيجي في نيروبي، كينيا.

 Abdalkrimتخطيط اإلستراتيجي وأداء المؤسسات. وأجرى بين ال

دراسته على أثر نشاطات التخطيط اإلستراتيجي على أداء  (2013)
منظمات القطاع الخاص في السودان. حيث قسم عملية التخطيط 

اإلستراتيجي إلى أربعة مراحل هي الرؤية، التطبيق، التحليل البيئي 

أكدت النتائج أن جميع مراحل نشاطات الداخلي والخارجي والتقييم. حيث 

التخطيط اإلستراتيجي ترتبط بشكل إيجابي مع أداء المنظمات في القطاع 
 الخاص في السودان. 

 وأخيرا، أجريت عدة دراسات حول واقع التعليم العالي في فلسطين.

( دراسة هدفت إلى تفحص واقع التخطيط 2004فأجرى الحجار )
ة مداء الكليات في الجامعات الفلسطينياالستراتيجي من وجهة نظر ع

 قصى،بقطاع غزة فقط وهي: اإلسالمية، والقدس المفتوحة، واألزهر واأل

ومدى استخدامهم لعناصر التخطيط االستراتيجي في مجاالت: فحص 
وأهداف  البيئتين الخارجية والداخلية، وتقييم الحاجات، ورؤية الجامعة،

داف، ووضع الخطط لقياس الجامعة، واستراتيجيات تحقيق األه

ط المخرجات. وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الجامعات تفتقد إلى الخط

اإلستراتيجية منذ سنوات عديدة، وأن مستوى قدرة المسئولين على 
 صياغة عناصر التخطيط االستراتيجي كان ضعيفا، وأن المسئولين في

رى ت األخالجامعة اإلسالمية هم أكثر قدرة من المسئولين في الجامعا

 ةإلى عد الدراسةعلى صياغة عناصر التخطيط االستراتيجي. كما أشار 
 اورثالثة مح دور حولمعوقات تحول دون فعالية التخطيط االستراتيجي ت

هي: معوقات تتعلق بعملية التخطيط االستراتيجي، ومعوقات تتعلق 

ت بالممارسات اإلدارية، ومعوقات تتعلق بالعالقات الخارجية. وهدف

 يف االستراتيجي التخطيط واقع على التعرف إلى (2006راسة الدجني )د
 وءض في اإلستراتيجية الخطة تحليل من خالل بغزة، اإلسالمية الجامعة

 لنوعيةوالجودة وا لالعتماد الوطنية الهيئة أقرتها التي الجودة معايير

 وضوح أن إلى الدراسة فلسطين وتوصلت في العالي التعليم لمؤسسات
. وقام اعمرتف كان الجامعة إدارة لدى االستراتيجي للتخطيط العام فهومالم

يسة ( بإجراء دراسة إللقاء الضوء على المكونات الرئ2008أبو عيشه )

 لتربيةاارة للخطة اإلستراتيجية للتعليم العالي في فلسطين والتي أعدتها وز
لخطة ى اد علوالتعليم العالي والبحث العلمي. توصلت الدراسة بأن االعتما

مرنة  معيةاإلستراتيجية للتعليم العالي يشكل إطارا مالئما إلعداد خطط جا

هادف يحقق  يوواقعية وقابلة للتطبيق من أجل الوصول لتعليم عال

 احتياجات المجتمع ويحسن كفاءة ونوعية التعليم والبحث العلمي. 
اء ة أدما سبق يتبين أن العالقة ما بين التخطيط اإلستراتيجي وجودم

تقدم وال المؤسسات التعليمية عالقة وثيقة الصلة، وأن النجاح واالستمرار

ئة ألي مؤسسة تعليمية مرتبط بالتخطيط المنظم الذي يتناسب مع البي
مية الداخلية والخارجية للمؤسسة. ولذلك فعلى جميع المؤسسات التعلي

ي ممارسة وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي لكي ترى نفسها موجودة ف

 . المستقبل وإال ستصبح من الماضي

 :(Study Methodology) دراسةال يةمنهج
تم استخدام المنهج الوصفي المسحي الذي يهتم بدراسة الظاهرة على 

أرض الواقع، الذي يبين خصائص هذه الظاهرة ويوضح حجمها، ويقوم 
مبدأ عمله على جمع المعلومات الالزمة عن الظاهرة وتحليلها واستخراج 

لنتائج واالستنتاجات لتكون األساس لتوجيه هذه الظاهرة واستخالص ا

المتوسطات الحسابية كما تم استخدام اإلحصاء الوصفي،  العبر منها.
إلجابة على السؤال واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والتكرارات ل

-Independent t)، بينما تم اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين )األول

test( وتحليل التباين األحادي ،One-Way ANOVA ألكثر من )

 .إلجابة على السؤال الثانيمستقلتين ل مجموعتين

 & Study Population) مجتمع الدراسة وعينتها

Sampling) 
تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الجامعة العربية األمريكية في 

وعاملة، تم اختيارهم عامالً  55فلسطين، وتكونت عينة الدراسة من 

 .بالطريقة الطبقية العشوائية

 (Study Instrument) أداة الدراسة
ى ء علاستخدمت الدراسة اإلستبانة كأداة لجمع البيانات التي طورت بنا

مراجعة األدب النظري المتعلق بالتخطيط االستراتيجي الذي شمل 

 ستبانةوأعدت اإل مراجعة الكتب واألبحاث والدراسات ذات العالقة.

 ( فقرة يتم اإلجابة على هذه71لتالءم الدراسة حيث اشتملت على )
دة، واح الفقرات من خالل ميزان خماسي يبدأ بـ)قليلة جداً(، وتعطى درجة

 وينتهي بـ)عالية جداً( ويعطى خمس درجات. 

 :(Reliability) ثبات األداة
لفا معادلة كرونباخ أتم استخراج معامل ثبات األداة باستخدام 

Cronbach’s Alpha، ( أن الثبات لمجاالت 1يتضح من الجدول )

( 98.8( في حين بلغ الثبات الكلي )96.7-93.3اإلستبانة تراوحت بين )
 مما يجعلها قابلة ومناسبة ألغراض البحث العلمي.

 ( معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها1الجدول )

 المجال 
عدد 

 الفقرات

قة معامل الثبات بطري

 )كرونباخ ألفا(

 96.3 14 التخطيط للتخطيط

 95.4 15 التحليل االستراتيجي

 93.3 8 التوجه االستراتيجي

 94.9 8 الصياغة اإلستراتيجية

 96.7 18 إقرار الخطة وتنفيذها

 95.0 8 التقويم والمتابعة

 98.8 71 الدرجة الكلية

 :(Statistical Analysis) المعالجات اإلحصائية
كتمال اإما لعدم  3منها واستبعاد  58إستبانة وتم استرجاع  60تم توزيع 

ليل، وهي استبانه صالحة للتح 55، وبقي أو لنمطية اإلجابة اإلجابة عليها

ا الجتهأدخلت البيانات إلى الحاسب وتم معثم  التي شكلت عينة الدراسة.
تم و. SPSS)جتماعية )إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم اال

 ئويةاستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الم

، (Independent t-test)والتكرارات، واختبار "ت" لعينتين مستقلتين 

ألكثر من عينتين  (One-Way ANOVA) وتحليل التباين األحادي
 .مستقلتين

 ا المستقلة(: توزيع عينة الدراسة حسب متغيراته2الجدول )

 (Data Analysis)ت تحليل البيانا
ة لعربيما مدى تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعة ا السؤال األول:

تيجي، ستراعداد للتخطيط، التحليل االاألمريكية في المجاالت التالية: اإل

 ذها،التوجه االستراتيجي، الصياغة اإلستراتيجية، إقرار الخطة وتنفي
 التقويم والمتابعة؟ 

تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب 

المئوية ودرجة التطبيق، واعتمدت الدراسة المقياس اآلتي لتقدير درجة 
( مرتفعة، %79.9-%70( مرتفعة جداً، )%100-%80التطبيق: )

 التكرار المستوى المتغير
النسبة المئوية 

% 

 الجنس
 83.6 46 ذكر

  16.4 9 أنثى

 الخبرة

 23.6 13 سنوات 5أقل من 

 45.5 25 سنوات 10 -5من 

  30.9 17 سنوات 10أكثر من 

المسمى 

 الوظيفي

  78.2 43 مدرس دون مسمى إداري

 16.4 9 رئيس قسم

 5.5 3 عميد

 علميةالدرجة ال

 56.4 31 ماجستير

 32.7 18 أستاذ مساعد

  10.9 6 أستاذ مشارك

 الكلية
 63.6 35 إنسانية

  36.4 20 علمية

 %100 55 المجموع
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%( 50( منخفضة، )أقـل من%59.9-%50%( متوسطة، )69.9-60%)

 منخفضة جداً.

( أن درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في 3يتضح من الجدول )

 عداداإلل الجامعة العربية األمريكية من وجهة نظر العاملين فيها، في مجا
( وبنسبة 0.91انحراف معياري )ب( و2.86للتخطيط قد أتت بمتوسط )

 (. ويوضح الجدول األهمية النسبية لكل فقرة.57.2مئوية )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئ3الجدول )

 اإلعداد للتخطيطلفقرات مجال 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 %المئوية

 درجة

 التطبيق 

1 
توجد خطة واضحة بعيدة المدى 

 في الجامعة.
 متوسطة 63.2 1.05 3.16

2 
تشارك أقسام الجامعة في رسم 

 خطة الجامعة بعيدة المدى.
 منخفضة 57.4 1.11 2.87

3 
تدعم اإلدارة عملية التخطيط 

 االستراتيجي في الجامعة.
 متوسطة 61.4 1.18 3.07

4 
ستراتيجي يوجد فريق للتخطيط اال

 في الجامعة.
 منخفضة 57.8 1.23 2.89

5 

يشارك المجتمع المحلي في عملية 

التخطيط االستراتيجي بصفته 
 شريكاً.

2.49 1.22 49.8 
 منخفضة
 ً  جدا

6 
يتم االستعانة بخبراء للمساعدة في 

 تصميم الخطة اإلستراتيجية.
 منخفضة 55.0 1.11 2.75

7 
تتاح الفرصة لكل العاملين 

مة في عملية التخطيط للمساه
 االستراتيجي.

2.49 1.20 49.8 
 منخفضة
 ً  جدا

 منخفضة 59.2 1.02 2.96 هناك سياسة تخطيطية للجامعة. 8

9 
يُحدد الهدف العام من عملية 

 التخطيط
 متوسطة 60.4 1.10 3.02

10 
يتم وضع إطار زمني لعملية 

 التخطيط.
 متوسطة 60.0 1.00 3.00

11 
خطة  يتم االتفاق على وضع

 إستراتيجية للجامعة.
 منخفضة 58.6 1.03 2.93

12 
تًحدد المسؤوليات على أعضاء 

 فريق العمل التخطيطي.
 منخفضة 57.4 1.09 2.87

13 
تًوزع األدوار على أعضاء فريق 

 العمل التخطيطي.
 منخفضة 57.0 0.99 2.85

14 
تُبنى ثقافة تنظيمية داعمة للتخطيط 

 االستراتيجي.
 منخفضة 53.8  1.10 2.69

 منخفضة 57.2 0.91 2.86 التخطيط للتخطيطالدرجة الكلية لمجال 

( أن درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في 4يتضح من الجدول )

تحليل الل الجامعة العربية األمريكية من وجهة نظر العاملين فيها، في مجا
(، 0.84( وانحراف معياري )2.98، قد أتت بمتوسط )االستراتيجي

 (. ويوضح الجدول األهمية النسبية لكل فقرة.59.6بة مئوية )وبنس
وية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئ4الجدول )

 التحليل االستراتيجيلفقرات مجال 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

المئوية

% 

درجة 

 التطبيق 

1 
ة للجامعة تُحلل البيئة الخارجي

للتعرف إلى التهديدات التي تواجه 
 الجامعة.

 متوسطة 63.2 1.17 3.16

2 
تُحلل البيئة الخارجية للجامعة 
للتعرف إلى الفرص المتاحة فيها 

 الغتنامها.
 متوسطة 60.8 1.07 3.04

3 
تتوفر قاعدة بيانات حول البيئات 
 المختلفة )االجتماعية، التكنولوجية(.

 خفضةمن 55.2 1.12 2.76

4 
يتم دراسة تأثير الوضع االقتصادي 
العام في عملية التخطيط 

 االستراتيجي.
 منخفضة 57.8 1.03 2.89

5 
يتم دراسة التشريعات والقوانين ذات 
األثر في عملية التخطيط 

 االستراتيجي.
 منخفضة 56.8 1.18 2.84

6 
يتم االطالع على تجارب متميزة في 

 مجال التخطيط االستراتيجي.
 منخفضة 56.4 1.14 2.82

7 

يتم توفير معلومات حول توقعات 

المستفيدين من خارج الجامعة 
)المجتمع، أولياء األمور، سوق 

 العمل(.

 منخفضة 55.2 1.02 2.76

8 
يتم تحليل مكانة الجامعة بالنسبة 

 للجامعات األخرى.
 متوسطة 61.0 0.99 3.05

9 
تُدرس حاجة سوق العمل 

 للتخصصات المختلفة.
 متوسطة 62.6 1.11 3.13

10 
يتم تحليل البيئة الداخلية للجامعة 
للتعرف إلى نقاط الضعف فيها التي 

 تمنعها من تحقيق رسالتها.
 متوسطة 60.4 0.99 3.02

11 
يتم تحليل البيئة الداخلية للجامعة 

 للتعرف إلى نقاط القوة فيها.
 متوسطة 60.4 1.06 3.02

12 

لية تتوفر المهارات الالزمة لعم

التخطيط االستراتيجي لدى القيادة 
 العليا في الجامعة.

 منخفضة 59.6 1.10 2.98

13 
تتوفر المهارات الالزمة لعملية 
التخطيط االستراتيجي لدى العاملين 

 في الجامعة.
 متوسطة 62.2 1.08 3.11

14 
توجد قاعدة بيانات مركزية شاملة 

 حول الوضع الحالي للجامعة.
 خفضةمن 59.0 1.06 2.95

15 
يُدرس وضع التسهيالت في الجامعة 

 مثل )تجهيزات، مباني(.
 متوسطة 63.2  0.94 3.16

 59.6 0.84 2.98 الدرجة الكلية لمجال التحليل االستراتيجي
منخفض

 ة

درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في ( أن 5يتضح من الجدول )

توجه الل الجامعة العربية األمريكية من وجهة نظر العاملين فيها، في مجا
(، 0.85( وانحراف معياري )3.04، قد أتت بمتوسط )االستراتيجي

 (. ويوضح الجدول األهمية النسبية لكل فقرة.60.8وبنسبة مئوية )
وية رافات المعيارية والنسب المئ(: المتوسطات الحسابية واالنح5الجدول )

 التوجه االستراتيجيلفقرات مجال 

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية%

 درجة

 التطبيق 

1 
يتم التأكد من أن رؤية الجامعة واقعية 

 تنسجم مع إمكاناتها.
 متوسطة 65.8 0.98 3.29

2 
تحديد أهداف إستراتيجية تنسجم مع 

 التوجه االستراتيجي للجامعة.
 متوسطة 64.0 1.04 3.20

3 
تترجم األهداف طويلة األجل إلى 

 أهداف متوسطة األجل.
 متوسطة 61.4 0.98 3.07

4 
تترجم األهداف متوسطة األجل إلى 

 أهداف قصيرة األجل.
 متوسطة 61.8 1.14 3.09

5 
تُوضع أهداف مرنة تسمح بالتعديل وفقا 

 ة.للمتغيرات المختلف
 متوسطة 62.6 1.04 3.13

6 
إلى إجماع حول  اللجنة توصلت

 األهداف.
 منخفضة 58.6 1.05 2.93

7 
 للجنةيتم عقد اجتماعات دورية 

 التخطيط 
 منخفضة 57.8 1.03 2.89

 منخفضة 54.2  0.98 2.71 يتم تقسيم الخطة على مراحل زمنية  8

 متوسطة 60.8 0.85 3.04 الدرجة الكلية لمجال التوجه االستراتيجي

( أن درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في 6يتضح من الجدول )
ل الجامعة العربية األمريكية من وجهة نظر العاملين فيها، في مجا

( وانحراف معياري 2.91، قد أتت بمتوسط )الصياغة اإلستراتيجية

كل (. ويوضح الجدول األهمية النسبية ل58.2(، وبنسبة مئوية )0.90)
  .فقرة

وية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئ6الجدول )

 الصياغة اإلستراتيجيةلفقرات مجال 
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 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية%

 درجة

 التطبيق 

1 
مراجعة األهداف اإلستراتيجية للتأكد 

 من أن فرص تحقيقها ال زالت كبيرة.
 منخفضة 57.8 1.05 2.89

2 
تنظييم ور  عميل للمعنيييين حيول كيفييية 

 وضع الخطة اإلستراتيجية.
 منخفضة 57.0 0.93 2.85

3 
تحديد األولويات اإلستراتيجية ضمن 

 الحدود المتاحة للجامعة في البيئة
 منخفضة 57.8 1.01 2.89

4 
تصمم استراتيجيات متوافقة مع 

 هداف األ
 منخفضة 58.2 1.06 2.91

 متوسطة 61.4 1.12 3.07 تحدد البدائل اإلستراتيجية المتاحة 5

6 
اختيار البدائل اإلستراتيجية األكثر 

 مناسبة لتحقيق األهداف.
 منخفضة 59.6 1.05 2.98

7 
رسم خطط عمل بديلة لكل إستراتيجية 

 تتسم بالمرونة الالزمة ألي تغيير.
 منخفضة 57.4 1.09 2.87

8 
راتيجيات تحقيق التكامل بين االست

 الفرعية والخطة اإلستراتيجية للجامعة.
 منخفضة 55.6  1.05 2.78

 منخفضة 58.2 0.90 2.91 الدرجة الكلية لمجال الصياغة اإلستراتيجية

( أن درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في 7يتضح من الجدول )
 رارإقل الجامعة العربية األمريكية من وجهة نظر العاملين فيها، في مجا

 (،0.86( وانحراف معياري )2.83، قد أتت بمتوسط )الخطة وتنفيذها

 (. ويوضح الجدول األهمية النسبية لكل فقرة.56.6وبنسبة مئوية )
وية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئ7) الجدول

 إقرار الخطة وتنفيذهالفقرات مجال 

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

راف االنح

 المعياري

النسبة 

 المئوية%

 درجة 

 التطبيق 

1 
تُنظم ورشات عمل للعاملين حول وضع 

 الخطة اإلستراتيجية.
 منخفضة 56.0 1.13 2.80

2 

تُكلف األقسام المختلفة بإعداد خططها 

انطالقا من الخطة  السنوية

 اإلستراتيجية.

 متوسطة 61.8 1.11 3.09

 منخفضة 58.2 1.19 2.91 ذ.تُحدد الجهات المسئولة عن التنفي 3

4 

يُوضع وصف تفصيلي لألنشطة 

المختلفة الواجب القيام بها إلنجاح 

 الخطط اإلستراتيجية.

 منخفضة 57.0 1.13 2.85

5 
تُحدد التقنيات الالزمة لتنفيذ الخطط 

 اإلستراتيجية.
 متوسطة 63.2 1.21 3.16

6 
تُحدد المعلومات الضرورية المطلوبة 

 لعملية التنفيذ.
 متوسطة 60.0 1.07 3.00

7 
رفع كفايات لتُحدد برامج تدريب 

 المعنيين بتنفيذ الخطة اإلستراتيجية.
 منخفضة 54.6 1.11 2.73

8 
توفير نظام حوافز فاعل للعاملين لكسب 

 دعمهم أثناء عملية التنفيذ.
 منخفضة 50.2 1.05 2.51

9 
توضع الموازنات المالية المفصلة لكل 

 لخطة.مكون من مكونات ا
 منخفضة 59.2 0.98 2.96

10 

توضع جداول زمنية لكل مكون من 

مكونات الخطة وفق أسس علمية 

 واقعية.

 منخفضة 55.2 0.92 2.76

11 
يتم الحصول على التغذية العكسية حول 

 مسودة الخطة اإلستراتيجية.
 منخفضة 53.4 1.09 2.67

12 

تُراجع وثيقة الخطة النهائية إلجراء 

الزمة لتالءم التغذية التعديالت ال

 العكسية.

 منخفضة 51.6 1.03 2.58

13 
يتم توثيق الخطة اإلستراتيجية بشكل 

 جيد.
 منخفضة 56.8 1.01 2.84

14 
يتم كتابة الخطة اإلستراتيجية بشكل 

 واضح.
 منخفضة 56.4 1.07 2.82

15 
تعقد لقاءات دورية لمتابعة التنفيذ في 

 جميع مستوياته.
 خفضةمن 54.6 1.01 2.73

16 
ترفع تقارير دورية حول عملية التنفيذ 

 وفقاً لجداول زمنية محددة.
 منخفضة 52.8 1.01 2.64

17 
تُرفع الخطة إلدارة الجامعة إلقرارها 

 بشكل رسمي.
 منخفضة 58.6 1.07 2.93

18 

إعالن االلتزام من قبل إدارة الجامعة 

بضرورة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية بعد 

 إقرارها.

 منخفضة 57.8  1.15 2.89

 منخفضة 56.6 0.86 2.83 الدرجة الكلية لمجال إقرار الخطة وتنفيذها

( أن درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في 8يتضح من الجدول )

التقويم الجامعة العربية األمريكية من وجهة نظر العاملين فيها في مجال 

(، وبنسبة 0.93( وانحراف معياري )2.94، قد أتت بمتوسط )والمتابعة

 (. ويوضح الجدول األهمية النسبية لكل فقرة.58.8مئوية )
وية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئ8الجدول )

 التقويم والمتابعةلفقرات مجال 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية%

 درجة

 التطبيق  

1 
المسئولة عن عملية  تُحدد الجهة

 المتابعة والتقويم.
 متوسطة 60.0 1.07 3.00

2 
يتم اعتماد نظام رسمي للرقابة 

 لمتابعة التقدم في تحقيق األهداف. 
 منخفضة 57.8 0.98 2.89

3 
تُحدد المواعيد الدورية لمتابعة 

 مستويات االنجاز.
 منخفضة 59.2 1.04 2.96

4 

تُقدم تغذية عكسية لعمليات تنفيذ 

الخطط التخاذ اإلجراءات 

 التصحيحية عند الحاجة.

 منخفضة 56.0 1.03 2.80

5 
تُكتب تقارير للمراجعة السنوية 

 للخطة.
 منخفضة 57.0 1.06 2.95

 منخفضة 58.2 1.14 2.91 يتم تطوير الخطة بشكل مستمر. 6

 متوسطة 62.6 1.16 3.13 حد من تأثيرها.لتُحلل المعوقات ا 7

8 

لمساءلة والشفافية، تُطبق مفاهيم ا

ليتحمل األفراد مسؤولياتهم أثناء 

 تحقيق األهداف.

 منخفضة 57.4  1.11 2.87

 منخفضة 58.8 0.93 2.94 الدرجة الكلية لمجال التقويم والمتابعة

( أن درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في 9يتضح من الجدول )

سط متوبها، قد أتت الجامعة العربية األمريكية من وجهة نظر العاملين في

 (، وهذا يدل58.2(، وبنسبة مئوية )0.80( وانحراف معياري )2.91)
ة على درجة تطبيق منخفضة للتخطيط االستراتيجي في الجامعة العربي

ية لنسباألمريكية من وجهة نظر العاملين فيها. ويوضح الجدول األهمية ا

 لكل بعد من أبعاد التخطيط اإلستراتيجي.
وية لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئ(: ا9الجدول )

 لدرجة تطبيق مجاالت التخطيط االستراتيجي في الجامعة 

 المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية%

 درجة

 التطبيق  

 منخفضة 57.2 0.91 2.86 التخطيط للتخطيط 1

 منخفضة 59.6 0.84 2.98 التحليل االستراتيجي 2

 متوسطة 60.8 0.85 3.04 التوجه االستراتيجي 3

 منخفضة 58.2 0.90 2.91 الصياغة اإلستراتيجية 4

 منخفضة 56.6 0.86 2.83 إقرار الخطة وتنفيذها 5

 منخفضة 58.8 0.93 2.94 التقويم والمتابعة 6

لتطبيق التخطيط االستراتيجي الدرجة الكلية 

 في الجامعة 
 منخفضة 58.2  0.80 2.91

هل يختلف مدى تطبيق التخطيط االستراتيجي في  السؤال الثاني:

الجامعة العربية األمريكية باختالف متغيرات الجنس، والخبرة، 

 والمسمى الوظيفي، والدرجة العلمية، ونوع الكلية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين 

((Independent t-test تحليل التباين األحادي )وOne-Way 

ANOVA.ألكثر من مجموعتين مستقلتين ) 

 . النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: 1
تطبيق التخطيط  بين متوسطات إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

االستراتيجي في الجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير الجنس، من 
( عدم 10ويتضح من الجدول )(. α≤0.05ند )وجهة نظر العاملين فيها. ع

تطبيق التخطيط  بين متوسطات إحصائيةروق ذات داللة وجود ف

االستراتيجي في الجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير الجنس، من 
 ,t=0.700)(، حيث α≤0.05وجهة نظر العاملين فيها. عند )

Sig.=0.487>0.5).ولذلك تقبل فرضية العدم . 
(: نتائج اختبار "ت" لفحص درجة تطبيق مجاالت التخطيط 10الجدول )

 االستراتيجي في الجامعة تبعا للجنس

 المجال
 (9إناث )ن= (46ذكور )ن=

 قيمة ت
مستوى 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

 0.453 0.750 1.04 3.07 0.89 2.82 التخطيط للتخطيط

 0.187 1.338 0.84 3.32 0.83 2.91 التحليل االستراتيجي

 0.519 0.650 0.78 3.21 0.87 3.01 التوجه االستراتيجي

 0.932 0.086 1.06 2.93 0.88 2.90 الصياغة اإلستراتيجية

 0.960 0.050 1.06 2.84 0.83 2.82 إقرار الخطة وتنفيذها



 المؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة التعليم العالي
The Fourth International Arab Conference on Quality Assurance in Higher Education (IACQA2014) 

 

7- 
7 

 0.296 1.056 0.86 3.24 0.94 2.88 التقويم والمتابعة

 0.487 0.700 0.88 3.08 0.79 2.88 الدرجة الكلية

 (.53(، ودرجات حرية )≤0.05* دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )

 . النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:2
يط درجة تطبيق التخط ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات

 ، مناالستراتيجي في الجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير الخبرة

دم ( ع11يتضح من الجدول )(. α≤0.05نظر العاملين فيها، عند )وجهة 

درجة تطبيق التخطيط  فروق ذات داللة احصائية بين متوسطاتوجود 
 ، مناالستراتيجي في الجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير الخبرة

ك لذلو. (Sig.=α>0.5)حيث  ،(α≤0.05وجهة نظر العاملين فيها، عند )

 دم.تقبل فرضية الع
 (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص درجة تطبيق11الجدول )

 مجاالت التخطيط االستراتيجي في الجامعة وفق للخبرة

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

التخطيط 

 للتخطيط

 1.896 2 3.792 بين المجموعات

 0.785 52 40.845 خالل المجموعات 0.099 2.414

  54 44.637 المجموع

التحليل 

 االستراتيجي

 1.087 2 2.173 بين المجموعات

 0.686 52 35.692 خالل المجموعات 0.215 1.583

  54 37.866 المجموع

التوجه 

 االستراتيجي

 1.855 2 3.710 بين المجموعات

 0.683 52 35.505 اتخالل المجموع 0.075 2.717

  54 39.215 المجموع

الصياغة 

 اإلستراتيجية

 1.322 2 2.643 بين المجموعات

 0.788 52 40.989 خالل المجموعات 0.197 1.677

  54 43.632 المجموع

إقرار الخطة 

 وتنفيذها

 1.574 2 3.149 بين المجموعات

 0.713 52 37.055 خالل المجموعات 0.120 2.209

  54 40.204 المجموع

التقويم 

 والمتابعة

 2.084 2 4.168 بين المجموعات

 0.809 52 42.078 خالل المجموعات 0.086 2.576

  54 46.246 المجموع

 الدرجة الكلية 

 1.500 2 3.000 بين المجموعات

 0.609 52 31.646 خالل المجموعات 0.095 2.465

  54 34.646 المجموع

 :. النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة3
يط درجة تطبيق التخط بين متوسطات إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 االستراتيجي في الجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير المسمى

يتضح من (. α≤0.05، من وجهة نظر العاملين فيها، عند )الوظيفي

 درجة بين متوسطات إحصائيةة فروق ذات دالل( عدم وجود 12الجدول )
غير لمت تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعة العربية األمريكية تعزى

، حيث α≤0.05، من وجهة نظر العاملين فيها، عند )الوظيفي المسمى

(Sig.=α>0.5).ولذلك تقبل فرضية العدم . 
جاالت م(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص درجة تطبيق 12الجدول )

 ى الوظيفيممسلل تبعاالتخطيط االستراتيجي في الجامعة 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

التخطيط 
 للتخطيط

 0.208 2 0.417 بين المجموعات

 0.850 52 44.220 خالل المجموعات 0.784 0.245

  54 44.637 المجموع

التحليل 

 االستراتيجي

 0.087 2 0.174 بين المجموعات

 0.725 52 37.691 خالل المجموعات 0.887 0.120

  54 37.866 المجموع

التوجه 
 االستراتيجي

 0.275 2 0.550 بين المجموعات

 0.744 52 38.665 خالل المجموعات 0.693 0.370

  54 39.215 المجموع

الصياغة 
 تيجيةاإلسترا

 1.243 2 2.485 بين المجموعات

 0.791 52 41.147 خالل المجموعات 0.218 1.570

  54 43.632 المجموع

إقرار الخطة 
 وتنفيذها

 0.610 2 1.220 بين المجموعات

 0.750 52 38.984 خالل المجموعات 0.449 0.813

  54 40.204 المجموع

التقويم 
 والمتابعة

 1.141 2 2.283 بين المجموعات

 0.845 52 43.963 خالل المجموعات 0.268 1.350

  54 46.246 المجموع

 الدرجة الكلية 

 0.223 2 0.447 بين المجموعات

 0.658 52 34.199 خالل المجموعات 0.714 0.340

  54 34.646 المجموع

 . النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:4
يط درجة تطبيق التخط اللة احصائية بين متوسطاتال توجد فروق ذات د

لمية، الع االستراتيجي في الجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير الدرجة
( 13يتضح من الجدول )(. α≤0.05من وجهة نظر العاملين فيها، عند )

درجة تطبيق  فروق ذات داللة احصائية بين متوسطاتعدم وجود 

درجة ر المعة العربية األمريكية تعزى لمتغيالتخطيط االستراتيجي في الجا
(، حيث α≤0.05العلمية، من وجهة نظر العاملين فيها، عند )

(Sig.=α>0.5).ولذلك تقبل فرضية العدم . 
جاالت م(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص درجة تطبيق 13الجدول )

 لدرجة العلميةلالتخطيط االستراتيجي في الجامعة وفق 

 مصدر التباين مجاالتال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

التخطيط 
 للتخطيط

 0.084 2 0.170 بين المجموعات

 0.855 52 44.467 خالل المجموعات 0.906 0.99

  54 44.637 المجموع

التحليل 

 االستراتيجي

 0.095 2 0.191 بين المجموعات

 0.725 52 37.674 خالل المجموعات 0.877 0.132

  54 37.866 المجموع

التوجه 
 االستراتيجي

 0.200 2 0.400 بين المجموعات

 0.746 52 38.815 خالل المجموعات 0.766 0.268

  54 39.215 المجموع

الصياغة 
 اإلستراتيجية

 0.266 2 0.531 بين المجموعات

 0.829 52 43.101 تخالل المجموعا 0.727 0.320

  54 43.632 المجموع

إقرار الخطة 
 وتنفيذها

 0.480 2 0.961 بين المجموعات

 0.755 52 39.243 خالل المجموعات 0.533 0.636

  54 40.204 المجموع

التقويم 
 والمتابعة

 0.076 2 0.153 بين المجموعات

 0.886 52 46.093 خالل المجموعات 0.917 0.086

  54 46.246 المجموع

الدرجة 

 الكلية 

 0.069 2 0.140 بين المجموعات

 0.664 52 34.506 خالل المجموعات 0.900 0.105

  54 34.646 المجموع

 . النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة: 5
درجة تطبيق التخطيط  بين متوسطات إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

لجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير نوع الكلية، من االستراتيجي في ا

( عدم 14يتضح من الجدول ) (.α≤0.05وجهة نظر العاملين فيها، عند )

درجة تطبيق التخطيط  بين متوسطات إحصائيةفروق ذات داللة وجود 
االستراتيجي في الجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير نوع الكلية، من 

 ,t=0.691)(، حيث α≤0.05ين فيها، عند )وجهة نظر العامل

Sig.=0.493>0.5).ولذلك تقبل فرضية العدم . 
(: نتائج اختبار "ت" لفحص درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في 14الجدول )

 الجامعة العربية تبعا لمتغير الكلية

 المجال
قيمة  (20علمية )ن= (35إنسانية )ن=

 ت

مستوى 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

 0.544 0.611 0.90 2.96 0.92 2.80 التخطيط للتخطيط

 0.511 0.662 0.72 2.88 0.90 3.04 التحليل االستراتيجي

 0.930 0.089 0.88 3.03 0.85 3.05 التوجه االستراتيجي

 0.333 0.978 0.87 2.75 0.91 3.00 الصياغة اإلستراتيجية

 0.187 1.335 0.83 2.62 0.87 2.94 إقرار الخطة وتنفيذها

 0.150 1.461 0.92 2.70 0.92 3.08 التقويم والمتابعة

 0.493 0.691 0.77 2.81 0.82 2.97 الدرجة الكلية

 (.53(، ودرجات حرية )≤0.05* دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )
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 (Results Discussion) مناقشة نتائج الدراسة
 نخفضةأبعاد التخطيط اإلستراتيجي جاءت متبين نتائج الدراسة أن معظم 

ة ما عدا بعد التوجه اإلستراتيجي جاء متوسط، ويفسر سبب حصول درج
تطبيق التخطيط االستراتيجي على تقدير منخفض إلى قلة ممارسة 

ها لالجامعة للتخطيط االستراتيجي بحكم الظروف واإلمكانات المتاحة 

ط ا يحيولو نسبي في المؤسسة ومفالتخطيط االستراتيجي يحتاج إلى ثباٍت 

، اديةبها وهذا غير متوفر في الجامعة التي تعاني من ُشح الموارد الم
ك إلى ى ذلباإلضافة إلى ضبابية البيئة السياسية ووطأة االحتالل. كما يعز

قلة المتخصصين في التخطيط في الجامعات الفلسطينية، فوجود 

 ة التخطيط وبناء الخططالمتخصصين في التخطيط يساهم في نشر ثقاف
 .لواالستراتيجيات التي قد تساعد الجامعة في أداء دورها بشكل أفض

سفل لى أإويُضاف إلى ذلك أن األنظمة اإلدارية في الجامعة تبدأ من أعلى 

ً رئي س وتقترب بشكل كبير من إدارة الرجل الواحد الذي يمثل غالبا
ة جامعوالحيثيات في ال الجامعة الذي يعتبر رأس الهرم في كافة األمور

اك إشر وعليه فإن التخطيط االستراتيجي يُقتصر على اإلدارة العليا دون

ً فقط في مرحلة  يذ. لتنفاقطاعات واسعة من العاملين الذين يأخذون أدوارا

كما أن انغالق الجامعة على نفسها دون إتاحة المشاركة ألصحاب 
أساسيات التخطيط المصالح والمجتمع المحلي يُبعد الجامعات عن 

االستراتيجي ويفقدها الشراكة التخطيطية وتحملها لمسؤولياتها 

 .االجتماعية
هو ( و(Kombra, 2003وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما جاء به كومبرا 

في  تدني نسبة نجاح خطوات التخطيط االستراتيجي في مديريات التربية

درة تدني قحول ( 2004تتفق مع نتائج الحجار )وبابوا غينيا الجديدة. 
يط المسئولين في الجامعات الفلسطينية بغزة على صياغة عناصر التخط

 Ohearn (2003)االستراتيجي. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع أوهيرن 

يط في أهمية وضرورة تحقيق التكامل بين رسالة المؤسسة وجهود التخط

. ة متكاملةاالستراتيجي، لكي تتمكن المؤسسات من تشكيل رؤية مؤسسي
( في أن نجاح تطبيق (welsh et.al. 2005 وآخروندراسة ويلش  مع

ل التخطيط االستراتيجي يحتاج إلى الدعم الفعال داخل المؤسسة وجع

عملية التخطيط أكثر تشاركيه. كما وتتفق مع نتائج دراسة كوبرن 
Cowburn (2005)  في صعوبة ممارسة التخطيط االستراتيجي في

ي فعها في مؤسسات التعليم العالي في إنجلترا، وتختلف م مرحلة التطبيق

ا كم .أن مؤسسات التعليم العالي في إنجلترا تتمتع بصياغة جيدة للخطط

 صياغة في ضعف وجود( في 2006تتفق النتائج مع دراسة الدجني )
الرؤية،  عمومية حيث من واألهداف والرسالة الرؤية جوانب بعض

رسة لكنها تختلف معه في ارتفاع درجة مما للمستقبل، استشرافها وضعف

ع ئج مالتخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية بغزة. وتختلف النتا
 في درجة التطبيق العالي للعمليات الفرعية Brewer (2003بروير )

 لمسحالتي تتضمنها عملية التخطيط االستراتيجي في جامعة واين وهي: ا

غة األهداف والمقاصد، وتطوير البيئي، وتقييم الحاجات، وصيا
ضاً ف أيكما تختلاالستراتيجيات، وتطوير الخطط لتقييم أو قياس النتائج. 

( في إدراك العاملين في جامعة (Pevzner 2006مع دراسة بيفزنر 

مع  ختلفتوالية كنت لرسالة الجامعة، وتوجيه جهودهم لتحقيقها. كما أنها 

ط مشاركة للعاملين في التخطي( في زيادة ال2008جاء به أبو عيشة )
 اإلستراتيجي، في كل مراحلها.

تطبيق  روق بين متوسطاتوتظهر نتائج فحص الفرضيات عدم وجود ف

التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغير الجنس من وجهة نظر العاملين فيها. 
ويفسر هذا االختالف إلى تشابه بيئة العمل لدى الذكور واإلناث وإلى 

شاركة التي تنتهجها الجامعة للعاملين عندها والتي تبدو المساواة في الم

أنها تفتقر إلى إشراكهم في عمليات التخطيط االستراتيجي مما يجعلهم 
على غير علم بما تقوم به الجامعة من خطط إستراتيجية أو ما تمارسه 

فروق ويتضح أيضا عدم وجود الجامعة أو تنفذه من تخطيط استراتيجي. 

جة تطبيق التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغير الخبرة، در بين متوسطات

من وجهة نظر العاملين فيها. إلى تدني مشاركة العاملين في الجامعة في 
التخطيط االستراتيجي وأن الجامعة ال تشرك حتى العاملين أصحاب 

الخبرة في عملية التخطيط ويُفسر هذا باقتصار عملية التخطيط 

ً ما يكونوا  االستراتيجي على قسم محدود من العاملين في الجامعة وغالبا

كما توضح النتائج عدم وجود العاملين في اإلدارة العليا في الجامعة. 

درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغير  فروق بين متوسطات

، من وجهة نظر العاملين فيها. إلى أن الوظائف التي الوظيفي المسمى

قسام والمدرسون هي وظائف تشغيلية حيث يقوم بها العمداء ورؤساء األ
ً في إدارة  أن إعداد الخطط للبرامج الجامعية وتصميمها تتم مركزيا

الجامعة وتنتقل مهمات التنفيذ والتطبيق والمتابعة إلى العمداء ورؤساء 

األقسام وباقي الموظفين. وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة بدح 
ية تطبيق التخطيط االستراتيجي في ( في وجود فروق في إمكان2003)

فروق وتؤكد النتائج على عدم وجود الجامعات األردنية لصالح العمداء. 

درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي لمتغير الدرجة العلمية  بين متوسطات

من وجهة نظر العاملين فيها. ويفسر ذلك إلى انشغال المدرسين باختالف 
ريسية أو القيام بأبحاث ودراسات علمية درجاتهم العلمية باألعباء التد

وعدم اكتراثهم بما تقوم به الجامعة خارج نطاق اهتماماتهم والجدير 

بالذكر أن مدرسي الجامعة ال يشاركون في مهام خارج األقسام أو الكليات 
إال بدعوة أو تكليف من اإلدارة العليا للجامعة وهذا ما يندر حدوثه مما 

وأخيرا يتضح عدم وجود خطيط االستراتيجي. يجعلهم خارج عملية الت

درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغير  فروق بين متوسطات
نوع الكلية من وجهة نظر العاملين فيها. إلى تشابه المسؤوليات التي تقوم 

بها الكليات والتي تأتي دائماً من إدارة الجامعة ويقتصر دور الكليات على 

على ويعكس هذا أن هناك انفصال بين إدارة الجامعة تنفيذ ما يأتي من أ

 والكليات في مجال التخطيط االستراتيجي.
بالنسبة  ياإلستراتيجوأخيرا تتفق هذه الدراسة حول أهمية التخطيط 

التي أشارت إلى أن  Musibau, et. al. (2011)للجامعات مع دراسة 

ت العامة خاصة هناك أثر واضح للتخطيط اإلستراتيجي في أداء المؤسسا
 Arasa and K'Obonyoودراسة  وأيضاعلى عمليات التسويق. 

والتي أشارت إلى وجود عالقة قوية ما بين جميع خطوات  (2012)

 Abdalkrim (2013)التخطيط اإلستراتيجي وأداء المؤسسات. ودراسة 

التي أكدت أن جميع مراحل نشاطات التخطيط اإلستراتيجي ترتبط بشكل 
 داء المنظمات في القطاع الخاص في السودان. إيجابي مع أ

 & Limitations) محددات وتوصيات الدراسة

Recommendations):  
اقتصرت هذه الدراسة على الجامعة العربية األمريكية في فلسطين وحتى 

يتم تعميمها على الجامعات األخرى يوصي الباحثون بإجراء دراسات 

توصي  كماردنية والعربية األخرى. مماثلة في الجامعات الفلسطينية واأل
 الدراسة:

ية ضرورة إتاحة الفرصة لكل العاملين في الجامعة للمساهمة في عمل -

 التخطيط االستراتيجي.

 تشجيع المساهمة من قبل المجتمع المحلي على المشاركة في عملية -
 التخطيط االستراتيجي بصفته شريكاً.

نها مدة اً وعالمياً لالستفاضرورة االطالع على التجارب المتميزة محلي -

 في مجال التخطيط االستراتيجي.
إنشاء قاعدة بيانات مركزية شاملة )مركز معلومات( حول الوضع  -

 الحالي للجامعة.

تنظيم الندوات والدورات وور  العمل لنشر ثقافة التخطيط  -
 االستراتيجي بين العاملين بالجامعة.

ن لكسب دعمهم أثناء توفير نظام حوافز فاعل للعامليالعمل على  -

 عمليتي التخطيط والتنفيذ.
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	تم استخراج معامل ثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا Cronbach’s Alpha، يتضح من الجدول (1) أن الثبات لمجالات الإستبانة تراوحت بين (93.3-96.7) في حين بلغ الثبات الكلي (98.8) مما يجعلها قابلة ومناسبة لأغراض البحث العلمي.
	المعالجات الإحصائية (Statistical Analysis):
	اقتصرت هذه الدراسة على الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين وحتى يتم تعميمها على الجامعات الأخرى يوصي الباحثون بإجراء دراسات مماثلة في الجامعات الفلسطينية والأردنية والعربية الأخرى. كما توصي الدراسة:


