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 االطار العام للدراسة

 ...المقدمة

لقددظ رتددلع يل ظنددظ نددج يلنسدديب  ليي دديلنم يلالددا ننتددج نددج يرلتددي يلالي ددن  لال ننددل 
يلال دددلنل يلنسرنددديع ال نندددلاي ًن يانادددي بيظدادددي لنقلدددلظاين لددددا   ن دددف يلنسرنددديع يلالدددا ن دددالتظدتي 

يلن دالنل نس  ديع يلال  دنل يل دديلا  لندج ندظييي يلال دلنل يلنسي دداف ل ال اندط ددا ن ديي ال ددلنل 
 Strategicنحنث ن ظ يلالي ن  يإل الليالن ا )نس  يع يلال  نل يل يلا: يلالي ن  يال الليالن ا

Planning ألي ي ددليع لنتدديل يإلظيلس يإل ددالليالن نف دتددل نال  ددط االحظنددظ يال ددي  يلنس  ددف دددا )
قاي يلذي نس لي اظلل  ع ى الحظنظ تي نج لسنف للل ديلف يلنس  دف لأبدظيدتين اسديلا ع دى يلن ال

 SWOTالح ندي ل لعددل يلحدديلا ليلن دالقا ا لتددي نددج يلان دف يلنحن ددف ليالنتيسندديع يلناليحدف )
Analysis ا ظبي نالل الل نف ال ك ييبظيف ًلى الين  لي   ع دى يلن داللنيع يال دالليالن نف .)

 ظسني(.)يل  نين يلل  ى ليل
دددددي يل ددددديلا يلال  دددددنل ق دددددي  نشدددددتظ  تيددددددف لع دددددى يل ددددديلل ظلي ن ردددددل ددددددا تاندددددلاي يبالنينا

 لددل لذلددك ييلددفن العينددف يلنتددل يلق ددي  بددذي دددا عن ندديع يإللددر  حرنددع تنددي يلن دداللنيع 
 سحدددل اددد  ليلستدددل  يلن الندددلن ددددا ال دددلل  ي دددا سدددظللأ ددددنتل ن دددتل دنندددي تاندددلس أبنندددف يلتندددج

  لنددط لدددظ  عددج يإلس دديسنف يلن الن دديع دددا الرتددل يلالددا يلنال ددظظس يلحي دديع لنليتاددف ييدعددي
 يلحقددلي لانيال دف ل ن ددالقاي يلقنديظيع ًعددظيظ يدري لنددج لعن نادي ع نناددي يلنسب دف يلفسنددف اديلتليظل

 بيندف دللديا لالحدظنيع  د  سف عنديج لنستدي يل لاندف يلدظلي دا يل يلا يلال  نل لاللي   نس  يع
ددي د ل ددظ يل دديلل شددتي دنال ننددل تانددلايظللاي  ل اددع نال نددليع عددج سشدد ع  ن النددظ  ظنددظاي عيلنناددي السرينا
 ليلالفددلطن يلالقددظل عيلنددف القسندديع ًلددى لتددين لن ددالسظ أ ي ددي يلنال دديل  يلالتسللددل ا ليلال ددلنل يل  ددل
 لتدددذ  العدددنج ل ال دددلنل ليلالحدددظنث شدددين ف اادددلين  يلادددظل ددددا ل الدددلظظ ن ددديالا  الندددظ  يلدددذي ييندددل

 .دنتي يلع ف لسقي  رالتينشت ال يلز ع ى يلقظلس يلنس  يع
لقدظ ألددال يلالي ددن  يإل ددالليالن ا يلحددي يين دي ل ت نددل نددج نس  دديع يلال  ددنل يل دديلا 
ندج أ دي اقي تدي ليم ددالنليلنالتين ليلللديا ا دظ الزينددظ يالال دي  سحدل يلنزنددظ ندج يالسفالدي  ليل للنددف 
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س رقيا نس  ايالع ننيل دف نس  ديع يلال  دنل يل ديلا ي د لم  دا بذي يلن يي نح نيا لعيلننيا.  ليم
 الليالن ا اشتي  ظي علللس ن حف لحالننف نج أ ي يلقنيل ا ن تي الللس أدعدي يلالي ن  يإل

لذلك نج يري اللتنز  يقيالتدي ليلال تندظ ع دى أج  نندل يل دين نج )يإلتديظنننج ليإلظيلندنج( دنتدي 
ن دددنللج ددددا يال دددي  سفدددا ييبدددظيفن ًعددديدف ًلدددى القدددلنل لال دددظني يال دددي  يلنس  ددديع ي دددال ياف 

 ل زنيظس قظليالتي يلالسيد نفن لال لنل أظي تي.ل ال نليع يلان نف حالى ال ال ن
 

 مشكلة الدراسة:

لنسردددددلل ي ددددداليظيل يلالي دددددن   ليلالسرننندددددف يإلظيلندددددف يلظلي ددددديع السددددديلي أبنندددددف الدددددزظيظ
بددذي يلنددظيي.  ع دى يلناسنددف دنتييياحديث السددظل يإل دالليالن ا دددا نس  ديع يلال  ددنل يل يلانحندث

دا ي اليظيل يلالي ن  يإل الليالن ا نج ظي لس  الفيلع دا ظل ف ن لدف يلنظنلنج أسيلش لل ال لظ
ًلددى أيددلن لنددج نس  ددف ًلددى أيددلن نددسظي ًلددى ي ددط نشدديتي لعقادديع ال لقددي القددظل يلنس  ددف 

 يلال  نننف دا الحقنط ييبظيف ليلنتيل يلالا أسش ع نج أ  تي.
أج نشدددددت ف يلظلي دددددف  دددددالاللتز اشدددددتي أ ي دددددا ع دددددى يلننيل ددددديع يلنحالن دددددف ل ن ندددددف 

يلالسفنذ ليلناليا ف دا يل ين يع يلناحل دف.  لالالا دلل نشدت ف يلظلي دف ددا يلالي ن  يإل الليالن ا ل 
 يلال يسالع يلاليلنف:

يل ين ددديع  ددددا لدددظن يلندددظنلنج يإل دددالليالن ا ل الي دددن  يل  ندددا يلنفتدددلل لعدددل  ندددظن ندددي .1
 ؟يلناحل ف

 بي الاللدل لظن يلنظنلنج دا يل ين يع يلناحل ف ن لدف تيدنف ايلالي ن  يإل الليالن ا؟ .2
 ننيل ف د  نف ل الي ن  يإل الليالن ا نج قاي يل ين يع يلناحل ف؟بي الاللدل  .3
بددي نالددلدل لددظن يلنددظنلنج دددا يل ين دديع يلناحل ددف نشدديلتف ليعددحف دددا عن نددف يلالي ددن   .4

 يإل الليالن ا؟
 ني  ان ف يلن لقيع يلالا اللي   يلالي ن  يإل الليالن ا دا يل ين يع يلناحل ف؟ .5
 

  أهمية الدراسة:

يلدظعي ل يال ي دنف ددا يلن الندل  عدنج لزس  ل  ق يعي أعحىيلال  نل يل يلا  ًسق ي 
نتنيا لأ ي نيان ًذ الل ظ حالدى ينج  ق يعي سيحنف يلح ل ن الال نج بذييلق ي  ًج   تني يل نيسان
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ت ندددف )ييلدددف لحتلنندددف(.  22ددددا يل ددد  سف  نددديج  ين ددديع )ييلدددف لحتلنندددف( لأت دددل ندددج 
بددظيف يلنسشددلظس ليم ددليل يلن لدددف نددج قاددي لبذييلتننسيلنس  دديع يلال  نننددف ن دد ى ًلددى الحقنددط يي

أج يلاللتندددز ع دددى يال ددداليظيل يل ندددظ ليلليعدددل ل الي دددن   يلاددديح نج ليلنتالندددنج ع دددى حدددظ  دددليل
يإل ددالليالن ا نددج قاددي يلنددظنلنج دددا يلن دداللنيع يإلظيلنددف يل  نددي ليلل دد ى دددا بددذ  يلنس  دديع 

تي يللتندددزس يي ي دددنف عدددلللس ن حدددف لحالنندددفن لذلدددك يبنندددف يلال  دددنل يل ددديلان لال دددنني أسددد  نشددد
 ل السننف يلشين ف.  

ًج أبننددف يلظلي ددف دددا  ليساتددي يل ن نددف الساددل نددج يددري يلاللتنددز اشددتي ي ي ددا ع ددى 
ظلي ف يال يبيع يلنظنلنج دا ي داليظيل يلالي دن  يإل دالليالن ا لندظن ال اندط يلي دليع يل  نندف 
زيحدددف يلن لقددديع يلالدددا  ليل ن ندددف لددد  ددددا ًظيلس نس  ددديع يلال  دددنل يل ددديلا لددددا حدددي يلنشدددترع ليم

تنددي التنددج أبننددف يلظلي ددف دددا  ليساتددي يلفتلنددف دددا يلاللتنددز ع ددى  الددلي تتل دددا بددذي يلن دديي. 
يي ددل يلسرلنددف يلنال  قددف ادديلالي ن  يإل ددالليالن ا دددا ن دديي يلال  ددنل يل دديلا ليلددذي ن ددظ ًعدديدف 

 بينف ًلى يلنتالاف يل نيسنف الفف ييلف ليل لانف الفف عينف.
 

 أهداف الدراسة:

 ال  ى يلظلي ف ًلى الحقنط ييبظيف يلاليلنف:
ي  نفتدددلل يلالي دددن  يإل دددالليالن ان أبننالددد ن أبظيدددد ن لظليعدددا ال انقددد  ددددا نس  ددديع ًنعددد .1

 يلال  نل يل يلا.
ع ددى دددا يل ين دديع يلناحل ددف أبننددف ي ددال يايع أدددليظ عنسددف يلظلي ددف  يلال ددلف ع ددى ن دداللن .2

 .ننيل دددف يلالي ددددن  يإل ددددالليالن اًظليك يلندددظنلنج ل الي ددددن  يإل الليالن ا.نحددديلل يلظلي ددددف)
عن نف يلالي ن  يإل الليالن ا. يلن لقيع يلالا اللي   عن ندف يلالي دن  دا نشيلتف يلنظنلنج 

 (يإل الليالن ا
 يلاليا ف. يلنال نليعيلال لف ع ى ن اللن ال  نل نال نليع يلظلي ف يلن الق ف دا  .3
 

 متغيرات الدراسة:

أبنندددف يلالي دددن  ن لعدددل  نفتدددلل يلالي دددن  يإل دددالليالن ا بدددا:ل  يلنال ندددليع يلن دددالق ف
 ن لقيع عن نف يلالي ن  يإل الليالن ا.ن إلظيلس يل ين فيإل الليالن ا ايلس اف 
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ن ننيل ددددف يلالي ددددن  يإل ددددالليالن ا نددددج قاددددي ًظيلس يل ين ددددف با:ل يلنال نددددليع يلاليا ددددف
 يس تيا يلالي ن  يإل الليالن ا ع ى يظيلس يل ين ف.

 

 فرضيات الدراسة:

إسد  دا علل  ان ف يلنشدت ف يلن للحدف ل ظلي دفن ليي دايم ييللندف يلنسظندف ًلنتدين د
 الل لنيغف يلفلعنيع يلاليلنف:

ظاللددف ًحلددي نف ل نال نددليع يلن ددالق ف )يللعددل ن لييبننددفن ليلن لقدديع(  يال نل ددظ الدد  نل ذ .1
( دددددا يل ددددين النج يالظيلسع ددددى يلنال نددددل يلالدددديال )ننيل ددددف يلالي ددددن  يإل ددددالليالن ا نددددج قاددددي 

 يلناحل النج ن يا.
)يللعددل ن لييبننددفن ليلن لقدديع( ال نل ددظ الدد  نل ذي ظاللددف ًحلددي نف ل نال نددليع يلن ددالق ف  .2

( ددددددا يل دددددين النج يس تددددديا يلالي دددددن  يإل دددددالليالن ا ع دددددى يالظيلسع دددددى يلنال ندددددل يلالددددديال )
 يلناحل النج ن يا.

  

 نطاق وحدود الدراسة:

الالسدديلي يلظلي ددف نس  دديع يلال  ددنل يل دديلا دددا يل دد  سفن حنددث الددل يلاللتنددز دنتددي ع ددى 
 عع ن يالع يلظلي ف تني ن ا: ين النج ) ين ف رفيل ل ين ف سزلن( للقظ اللز 

يلن دددديي يلنلعددددلعا: لنالن ددددي دددددا ظلي ددددف يال يبدددديع يلنددددظنلنج حددددلي ي دددداليظيل يلالي ددددن   .1
 يإل الليالن ا دا نس  يع يلال  نل يل يلا.

 (. 2211- 2212يلن يي يلزنيسا: الل ً ليل  نل يلانيسيع يري يل يل ييتيظننا ) .2
  ين ف سزلن(.يلن يي يلنتيسا: شني  ين يع ييلف ) ين ف رفيلن  .3
ندج  ىيلن يي يلاشلي: عنع عنسف يلظلي ف نظنلنج دا يلن اللنيع يإلظيلنف يل  ندي ليلل د  .4

 يإلتيظنننج ليإلظيلننج.
 

 

 

 نموذج الدراسة:

 
 المتغيرات المستقلة:

 وضووووووووووووخطيط وووووووووووو ط     ووووووووووو  ط
 . إلس ر   جي

 أهي و ط     وو  ط إلسوو ر   جيطبة  سووب ط
 إلد رةط  جةيع .ط

 يعوقة عيل         ط إلس ر   جي. 

 :التابعةالمتغيرات 

 إلس ر   جيطيو طقبو طييةرس ط       ط 

طإد رةط  جةيع .

 علووو ط     ووو  ط إلسووو ر   جيط  عكوووة ط

 . د رةطط  جةيع 
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 يلال لنفيع يال لي نف:

 

 يلال لنفيع يال لي نف:

لعدد تي ا لنقددف : لبددا طي دد  لأسشدد ف يلنسرنددف يلالددا نددالل Strategyيال ددالليالن نف 
العنج ي ط ظل ف نج يلال دياط ادنج ل ديلف يلنسرندف لأبدظيدتين لادنج بدذ  يلل ديلف ليلان دف يلالدا 
ال ندددي اتدددي الدددللس د يلدددف لتفددديلس عيلندددفط. أل بدددا ان سدددى تيدددل طقدددليليع بيندددف لندددس لس الاليدددذبي 
 يلنسرنف لال رنل قظلالتي ع ى يال الفيظس نني الالنحد  يلان دف ندج يلفدللن لللعدل أدعدي يلل دي ي
لحنينالتدددي ننددددي الفلعددد  يلان ددددف ع نتدددي نددددج التظندددظيعن لالاليددددذ ع دددى ن دددداللن يلنسرندددف لن دددداللن 

 لحظيالتي يال الليالن نفن لتذلك ع ى ن اللن يللري فط.
يلالي ددن  )يلالي ددن  يلالق نددظي(: يلالساددس ايالال يبدديع يلن ددالقا نف يلنددس لس دددا يلنسرنددف 

 دد في انددي ن دم عن دد  لتنددف لالحظندظ نددي ن دم عن دد  ل التنددف ندل بددذ  يالال يبدديع. ألط يلالقلندل 
 لنالى لنج يلذي نقلل ا ط

يلالي ددددن  يإل ددددالليالن ا: يلاللددددننل ليلالالددددل ال دددديلف يلنسرنددددف لا بددددظيدتي لان دددديلبي 
 يلل ن ا لالحظنظ يل ن نيع لييسش ف لييعنيي يلرزنف لالحقنط ذلك.

 
 االطار النظري

 المقدمة: 

 الندديلا نددي نسرنددف اللددلل يللدد م لنددج يإلظيلسن لرددي ف أبددل نددج يلالي ددن  ن الاددل
 أل يل شدددلي نف ع دددى ن الندددظس يي ي دددنف يللرنفدددف بدددذ  ادددظلج ننيل دددف يلندددلل ددددا عددديلل سشدددي تي
 حدددي لس أنينتدددي القدددف ايلح دددايج  دددن ف لن دددع لنليقدددف لنفي ددد ع يلدددذي ن   تيعلعدددف ياللال ددديي

دددإج   لل لظبددي. لددذي لن ددالقا تي التظنددظ نددج يل  ددز بددذي ع ددى ناللالددم لنددي عددج يلاللددلفن عددي زس
 ل الي ن . يلحي ف الل م يلحل ف يلنليقف بذ  ال سم

 ال ددالسظ الي ددن  عن نددف عددج ن اددل ًسنددي يلالي ددن  أسددلي  ت حددظ يال ددالليالن ا ليلالي ددن 
 يلقدلس سقدي  ع دى يلال دلف لنحيللدف يلظيي ندف يلنسرندف ان دف ددا نظلل لني لعننط دتل ليق ا ًلى

 ليلنيدي ل يلفدلل ع دى يلال دلف لنحيللدف يلييل ندف يلنسرندف ان دف لدتدل دنتدين لسقي  يلعد ف
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 نددج ع نتددي ن نلعددف الس ددلي الددنيغف لدد  يلن ددالقاي ليإلعددظيظ لي الشددليف يلالددا النتددج نددج اللقددل
 ددا شد ستي يلالد  نل ندج ليلالدا ادي أبدظيدتين لالحقندط يلنسرندف القدلظ يلاظي ي )يال دالليالن نيع( يلالدا

 الحقندددط بدددذ  ال دددتني ددددا ال ددديبل أدعدددي لردددللف شدددلل  لالدددلدنل ي دددط ايال دددي  يلنسرندددف ان دددف
 يف.ييبظ

 

 مفهوم التخطيط اإلستراتيجي:

لقددظ اددظأ ي دداليظيل يلالي ددن  يإل ددالليالن ا دددا عدديلل ًظيلس ييعندديي دددا يلسلددف يل دديسا 
ندددج يلقدددلج يل شدددلنج. لالدددل ال دددلنل يل ظندددظ ندددج يلسنددديذكن أت لبدددي الددد  نليا سندددلذك ت ندددف يإلظيلس ددددا 

يلنس  ديع ع دى   ين دف بديلدلظ يالنلنتندف.  لقدظ تديج يلتدظف يي ي دا لتدذي يلسندلذك ن ديعظس
الحقنط أع ى ظل ف نج يلالليددط ادنج يلنس  دف لان التدي يلييل ندفن أي ان سدى أظط ًن ديظ أدعدي 

 (44ن 2222ً الليالن نف ال اليظنتي يلنس  ف دا عن نف ًس يز أبظيدتي. )يلق يننجن 
للقظ ال ظظع ال لنفيع يلالي ن  يال الليالن ا  ليل ددا نندظيج يإلظيلس الدفف عيندف أل 

لس يلال  نننف الفف ييلفن دتسيك ندج نسردل ًلند  ايعالاديل  عن ندف ًظيلندف التدظف دا ننظيج يإلظي
ًلددى ال ننددل لالحلنددي سردديل يل نددي دددا يلنس  دديع ا لنقددف الحقددط يلتفدديلس ليلفيع نددفن لبسدديك نددج 
ن الاددل يلالي ددن  يال ددالليالن ا ن ددلظ د  ددفف الحددظظ  لنقددف لنستدديك حددي يلنشددترع يإلظيلنددف دددا 

أظانددددديع يإلظيلس يال دددددالليالن نف عدددددج ًعددددديظس ال لندددددف يلالي دددددن  يلدددددسرل يلنيال فدددددف. د قدددددظ أ ندددددلع 
يال دددالليالن ا العدددل  ا ندددظاي عدددج يلي ددد  انسددد  لادددنج يلالي دددن  يلالق ندددظي يلي دددا  ا ندددظ يلندددظن  
نالعنج ييظم يإلظيلي يل ظنظ نج يلال يلنف ل الي دن  يال دالليالن ا ل دلف سشدنل ًلدى ا عدتي 

 ل  عظس ن يج: (Strategic planning)لاشتي نلتز. ًج نل  ل يلالي ن  يال الليالن ا 
يلالي ن  يإل الليالن ا بل الي ن  ا نظ يلنظن ن يذ دا يالعالايل يلنال نليع يلظيي نف 
ليلييل نددف لنحددظظ يلق يعدديع ليلشددلي ل يل ددلقنف يلن ددالتظدف لأ دد لم يلنسيد ددف. لننتددج ال لنددف 

يلن ددال ظيع  يلالي ددن  يإل ددالليالن ا أنعدديا ا سدد  طعن نددف نال ددظظس نددالل الحددظن تي تددي عدديل لظلي ددف
(ن ليلالي دددن  يال دددالليالن ا بدددل طعن ندددف الحظندددظ 11: 2212يلييل ندددف ليلظيي ندددفط. )يل دددتيلسفن 

(. 11: 2222الل دد  )ن ددالقاي( يلنس  ددف اسدديلا ع ددى سالددي   يلالفتنددل يإل ددالليالن اط. )يلظبددظيلن 
 سليع( نحدظظ دنتدي ل ديلف يلنس  دفن ليل ينديع  5-3لعلد  يلفلين ا س : ط ي ف  لن ف يي ي )

ييبظيف يلالا ال  ى ًلى الحقنقتين ل لط الحقنقتين ليلالين  يلزنسنف لالحقنقتين نل يييذ ا نج ل 
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يالعالادددددديل يلالتظنددددددظيع ليلفددددددلل يلان نددددددفن ليلنددددددليلظ ليالنتيسندددددديع يلحيلنددددددف ل نس  ددددددفط. )يلفددددددلين 
2225:5) 

( يج بسددددددديك لا ددددددديا ادددددددنج نفتدددددددلل يال دددددددالليالن نف اددددددديلالي ن  2225لندددددددلن نسدددددددظللس )
عن ندددف ياليددديذ قدددليليع نفددد  اددديلالي ن  يال دددالليالن ا ا سددد  طأشددديل ًلنددد  ددددا ال ل  يإل دددالليالن ا تندددي

ن النلس اسديلا ع دى ن  لنديع ننتسدف عدج ن دالقا نف بدذ  يلقدليليع لت يلبدي ددا يلن دالقاين للعدل 
ييبدددظيف ليال دددالليالن نيع ليلادددلين  يلزنسندددفن ليلال تددددظ ندددج السفندددذ يلي ددد  ليلادددلين  يلنحددددظظس ط. 

http//www.mcgsite.com/subs/maqalat/mqt6_2.htm 
لندددلن يللدددلج أج يلالي دددن  يال دددالليالن ا بدددل طيل ن ندددف يلالدددا ندددالل الي ددد التي اللدددلل 
لالينددددي ن ددددالقاي يلنسرنددددفن لعن نددددف ال ددددلنل يإل ددددليليع ليل ن ندددديع يلعددددلللنف لالحقنددددط بدددددذي 

ياليديذ (ن لن لف غسنل يلالي دن  يال دالليالن ا ا سد  طعن ندف 211: 2223يلن القايط. )يلللجن 
قدددليليع للعدددل أبدددظيف لي دددالليالن نيع لادددلين  زنسندددف ن دددالقا نف لالسفندددذبي لناليا التددديط. )غسدددنلن 

(. لن لددد  يل دد نا ا سددد : طيي دد لم يلدددذي اليالدديل  يإلظيلس لر دددالفيظس نددج يلندددليلظ 234: 2221
يلناليحفن لالحقنط أدعي يلسالي   نج يري ي الفيظس يلنس  يع نج سقي  يلقلس اتي ليلال  م ع ى 

 (122: 2222  يلع ف يلالا ال يسا نستيط. ) يل  نان سقي
 

 التخطيط االستراتيجي للتعليم العالي: 

دددا  لدن ددف نتيسددف الحالددي يلالددا ل نسرلنددف لييظط يين ددي يلسنددلذك يل دديلا يلال  ددنل ُن ددظ
 يل تديز يلاللادلي نتلسديع ندج نتلسادي أل عسلدلاي لدنا ا ظيج يل يلل. دتل دا يلنلي ج يبالنينيع

التلنسادددي  لندددسنج يلنالقظندددفن يل  نندددف يل قيددددف لنا ددد  نسدددال  أج بدددا يلنالنندددزس لرنفالددد  ًج ادددي دقددد ن
لدددى ليل  نددين يلنالل ددد ف يلناليللددف لأل دددل نست ناددي  اقدددلس يل ددديلا يلال  ددنل ن  دددظ ذلددك  يسدددم ليم

 .أدعي ن القاي لاسيل يلالقظل ًلى يل لانف ليلظللنف ال  ل يلن الن يع
 يلل ن دددددف ييبدددددظيف ندددددج بندددددي يلدددددظقنط ليلاليلدددددل يالنالنددددديزن أ دددددي ندددددج ليلالتدددددلنج
 إلشد ي  لنس  دف ليلظلي دف ل الدظلنا نلتز ذيال  يللقع دا ليل ين ف يل يلان لنس  يع يلال  نل

 يالقاللددددديظنف يلتنيتدددددي اسددددديل لاللددددديحم يلل سندددددف يلالسنندددددف الليتدددددم دتدددددا يلالسدددددلنل. لاتدددددذي  قيددددددف
 التددلنج يددري لنددج يلقددليليع يلالل ندد  لن قفندد  سياتددي الددظيرع يددري نددج ليال النيعنددفن لذلددك
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 دددا يلشددايم لددظن  يلفددلل الددلدنل ًلددى ال دد ى أستددي يلن النددل. تنددي دددا يي ددل يلفيع ددف لالددظلنم
 .ليلالتسللل نيع يلحظن ف يل  لل لال لنل ًلى ينالرك لال نل يلن النل

 

 ماهية التخطيط االستراتيجي للتعليم العالي:

 نس ددددلي نفتددددلل يلالي ددددن  يإل دددددالليالن ا ل ال  ددددنل اشددددتي عددددديلن ع ددددى عن نددددف قلينتدددددي
يلنرلنددف اددنج سالددي   القنددنل يلان ددف يلييل نددف لنس  ددف ال  نننددف لاددنج نددليلظ يلان ددف يلظيي نددف لتددذ  
يلنس  ف. لنالحظ ظ نفتلل يلالي ن  يال الليالن ا ل ال  نل يل يلا دا عن نيع شدين ف لتدي  ليسدم 
يلنس  دددف يل ين ندددفن ليم دددليل دحدددل ن دددالقا ا لتدددي  حندددث نشددداللك دنددد  أتادددل عدددظظ ننتدددج ندددج 

يلددذي نتددظف ًلددى الحظنددظ نددي نسا ددا أج التددلج ع ندد  يلنس  ددف يل ين نددفن نالددى نددي ييععدديلن ل 
 ددد ع ًلدددى يال دددال ري يل ندددظ لسقدددي  قلالتدددي يلظيي ندددفن ليلفدددلل يلناليحدددف ددددا ان التدددي يلييل ندددفن 

 لعن ع ع ى يلنزيل ف انج سقي  يلقلس ليلفلل بذ  اشتي نقلظ ًلى أدعي يلسالي  .
يل ددديلا بدددل طع دددل لددددج الل نددد  تدددي قدددلن نس  دددف ًج يلالي دددن  يإل دددالليالن ا ل ال  دددنل 

يلال  نل يل يلا سحل ال لنل يإل الليالن نيع ليالييذ يلقليليع يل لبلنف يلالدا الحدظظ نرندل ن دالقاي 
يلنس  فن للعل يلي   يلرزنف إلس يز ييبظيف لييغلي  لحي يلقعيني ليلنشدترع يلالدا 

 (http://www.almarefh.org/news.phpنال  اتي يللللي ًلى بذي يلن القارلنسشلظط.)
لال تدددا بدددذ  يلال ددديلنف  دددظيلس يلالي دددن  يإل دددالليالن ا ت  ددد لم د  ددديي ددددا نلي تدددف 
يلالحددظنيع يلالددا اللي دد  سرددل يلال  ددنلن لنليتاددف يلال ن ددليع يلالددا الال  ددى دنتددي بددذ  يلالحددظنيع. تنددي 
نيال ف يلالي ن  ل  ين ف عج سنلذك نس  يع ييعنديي ندج حندث يل سيلدل يلاليلندف: )السدين  

 (PCIQAال لنل يلن النل ليلال بني لرعالنيظ انس  يع يلال  نل يل يلا: يل
يلحلتندددف: ال دددال نل يل ين دددف زنددديظس يلنشددديلتف ددددا عن ندددف ال دددلنل يإل دددالليالن نف ندددج يدددري  -

 حلتنف نتلسيالتي.
يإل دديل يلزنسددا: عدديظس نددي اللعددل يلي دد  يإل ددالليالن نف دددا نس  دديع ييعندديي لنددظس نددج  -

  سليع. 5ل  ين ف دا حظلظ   سالنج ل رث  سليعن انسني اللعل
ياللالددددزيل: نددددج يلعددددلللي أج ن الددددزل  ننددددل أععدددديل بن ددددف يلالددددظلنا ااسدددديل نادددديظ  نلحددددظس  -

 ايل ين ف.
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يلسردديل يلقنندددا ل نس  دددف: الالن دددي ناددديظ  يل ين دددف ددددا يال دددال نيل  لندددي يلندددظن ددددا 
ال  ددنل ييدددليظن لذلددك نيال ددف عددج نس  دديع ييعندديين لنددس تا يلسردديل يلقننددا ل  ين ددف ع ددى 

 عن نف يلالي ن  يإل الليالن ا اتي.
يلن ددالفنظلج: ال نل ددظ ل  ين ددف ن ددالفنظ نحددظظن دقددظ نتددلج يل ددرمن أل ألددحيم ييعندديين  -

 أل يلن النل تتي نج يلف يع يلن الفنظس نج ساليك عني يل ين ف.
 

 أهمية التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي:

لس يلال  ننندددفن لن الادددل نلح دددفيلالفتنل ن دددظيلالي ن  عسلدددليا أ ي دددنيا ندددج عسيلدددل يإلظي
يلالدددددا ال ددددداط السفندددددذ أي عندددددين يج يلالي دددددن  يإل دددددالليالن ا    ددددد ف نسددددديلقليليع يلالدددددا الال  دددددط 

 ايلن القاي لالحقنط ييبظيف يلنقللس.
لنقددددلل يلالي ددددن  يإل ددددالليالن ا ادددديللا  اددددنج نس  دددديع يلال  ددددنل يل دددديلا لاددددنج ان التددددي 

ل دددديلالتين للالحقنددددط ذلددددك الاددددظ نددددج قندددديل بددددذ  يلنحن ددددف اشددددتي نعددددنج س يحتددددي دددددا الحقنددددط 
يلنس  يع افحل بذ  يلان ف لالقلننتي اتظف ن لدف يلال ننل يلحيظث ليلنحالندي ددا يلن ديالع 
يال النيعنددف ليالقاللدديظنف ليل ني ددنف ليلالقسنددفن لنال  ددم ن لدددف يلان ددف ظلينددف ايال دديلنم يلحظن ددف 

بدددذ  يلنس  ددديع لأغليعدددتي ليلن يلدددلس ددددا ن ددديي يلال دددلنط ليلن لددددف ا دددلط دحدددل ل ددديلف 
: 2221لالين تدددين لتدددذلك ن لددددف عسيلدددل يلفيع ندددف يلالدددا القدددلظ ل ددديلالتي لتفيلالتدددي. )ح دددنجن 

( . لالتندددج أبنندددف يلالي دددن  يإل دددالليالن ا ددددا ل دددلظ ا ددد  يل سيلدددل يلالدددا قدددظ الشدددتي 224
ندددلي ج ييبنندددف ل ن ندددف يلالي دددن  يإل دددالليالن ا ددددا نس  ددديع يلال  دددنل يل ددديلا لبدددا: )نشدددلل  

 (2222ن نف ال لنل يلال  نل دا    سف عنيجن ً الليال
لعدل ً دديل عدديل لالحظندظ يلالل تدديع يلن ددالقا نف لسردديل يلال  دنل يل دديلان لعددل  يللسنددف 
ليلل يلف لييبظيف ليل ينيع يلن القا نف ل ننل يلن الفنظنج ليلقي ننج ع ى بذ  يلق ي  يلحندلين  

يل ندي ن ديا ليلنشديلتف ددا لدنيغف الش نل يل تيع يلنشلدف ع ى يلال  نل يل يلا لني قا   ع دى 
لسنف نشاللتف لنلحظس ل ال  نل يل يلا ندالل يلن ديي لنشديلتف ق دي  عدلن  ندج د ديع يلن الندل 
يلنيال فددف دددا لددنيغف يإل ددالليالن نفن ن  ددا يلفللددف لالقددلنل يلنلح ددف يل ددياقف نددج يددري يلن ددل 

يلالحدددظنيع يلالدددا يلان دددا يلشددديني ليللقدددلف ع دددى سدددليحا يلقدددلس ليلعددد ف ددددا يلسرددديل يلال  نندددا ل 
اللي ت ن ال زنز ظلل يلحتلنف ليلنس  يع يلن سنف )لزيلس يلال  نل يل يلان للزيلس يلاللانف ليلال  نل( 
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دا الحظنظ ييلللنيع لدط ظلي ف ع ننف نست نفن ال يعظ دا ياالتديل  دلط عندي  ظندظس لتلنيالتدي 
يلال  دنل يل ديلا  الح ج نج ن اللن ييظيلن الحظنظ ن ديالع يلال نندل ليلالحدظنيع يلالدا اللي د  سرديل

ن دديظ يلالسي ددط ادددنج  للعددل يلح ددلي يلنسي دداف ل ر تددين ظلي ددف يلليقدددل لالشددينل يلنشددترع ليم
نس  دديع يلال  ددنل يل دديلا لنال نددليع يلن النددلن نليتاددف يلالسننددف يلشددين ف ليإل ددتيل دنتددين ناليا ددف 

شدددف لبدددذ  ييبنندددف النتدددظ لي دددف ال اليل ن ندددف يلال  ننندددف لنس  ددديع يلال  دددنل يل ددديلا لال لنلبدددين 
أبددظيدتي نددج أبننالتدددي لالاسددا ع نتددي نليح تدددي لنليلظبددين لال ددتل ددددا نلي تددف يلالحددظنيع ا دعدددي 

 يل لط لدط يإلنتيسيع يلناليحف.
 

 األهداف االستراتيجية للتعليم العالي:

أللظ يل  نا أبظيديا عظنظس نج يلنالللل أج الع تي يلنسرلنف يل ظنظس ل ال  نل يل يلا 
(. التدلنج 211: 2221نيالتي لالحظنظ نيل يالتي لبا: )يل  نان ليلالا الن ي أ ي يا لالل ن  عن 

يلندددددليلظ يلاشدددددلنف التلنسددددديا ع ننددددديان لالقسنددددديان ل قيدنددددديا نالتدددددينران لنالليدقددددديا ندددددل نال  اددددديع يل لدددددل 
لنال نليالدددد ن لنلالتددددزيا ع ددددى القسنيالدددد ن لالددددلدنل  دددداي يلالسننددددف يلن ددددالنلس لال ددددك يلنددددليلظ انددددي نتن تددددي 

ف ندددي  دددلليع يلن الندددل لالحقندددط سندددل  لال دددلل  لظعدددل قظليالددد . ل نشددديلتف يلفيع دددف يلنالنندددزس ددددا ال
يلنشددديلتف يلنسرندددف ليلفيع دددف ددددا السنندددف لال دددلنل يلللدددنظ يلن لددددا ل ن الندددل لنايشدددلس يلظلي دددف 
يل  نندددف يلنسرندددف لحدددي نشدددترع يلن الندددل ليلن ددديبنف ددددا يلالسنندددف يلقلنندددفن لذلدددك ندددج يدددري 

يلظ يل  نندددف يلالدددا ال دددتل ددددا زنددديظس قظليالددد  يلاللرندددف يلني ددد  ليلالسنندددف يلن دددالنلس ل قدددظليع ليلندددل 
يلالسيد نف. ي ال نيل يل  ل ليلالقسندف ددا ًظيلس نس  ديع يلال  دنل يل دين ا ليل ديلا لالسنندف عرقديع 
يلال يلج ليلالفيعي يلظننلقلي ا انج عسيللبين لظن  نفيبنل لتلنديع يلال دلنل يلن دالنل ليل دلظس 

ا ظلي ددف لحددي نشددترع يلن النددل لالددلدنل يلشددين ف دددا س ددن  يلنسرنددف. يلن دديبنف يإلن يانددف ددد
يلن لدف ليل قيدفن ليل ني ع ى سشلبين ليلنشيلتف دا يلاللعنف ايلنحيدرف ع دى يلان دفن ليإل دتيل 
ددددا اللدددحنحتين لالقدددظنل يلدددلأي ددددا يلقعددديني يلقلنندددف. ال ردددنل ظلل يل ين ددديع لنليتدددز يلال  دددنل 

ا ليل ديلا ل الليددط ندل يلن دديننل يل ديلا تنليتدز ال قندف لالسدلنل. ال دلنل نسرلندف يلال  دنل يل دين 
 ليلسرل يل يلننف.
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( غينيع لأبظيف أيلن نستي: اللدنل دلل يلالحيط 22: 2222لنعنف )يل   يجن 
تيدنددف لنسي دداف لاددلين  يلال  ددنل يل دديلا. الح ددنج ن دداللن يلتفدديلس يلظيي نددف ليلييل نددف لنس  دديع 

 يلال  نل يل يلا. السننف يلنليلظ يلنيلنف ل ال  نل يل ين ا.
 

 مبررات التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي:

ًج يلالقظل يل لنل دا يلقلج يلليحظ ليل شدلنج ددا  نندل ن ديالع يلحنديس نفدل  ع دى 
نس  ددديع يلال  دددنل يل ددديلا نتنددديع ييلدددفن لنن دددا ع نتدددي أج الحقدددط ال نندددليع  ذلندددف ال دددال نم 

ن  ددي نتنالتددي ع ددنلس دددإج لنال  ادديع ذلددك يلالقددظلن لدددا يللقددع سف دد  نعددل أنينتددي لدد لايع ل 
يالنددل نال  ددم نددج يلن ددسللنج عددج بددذ  يلنس  دديع ي دداليظيل أ دد لم يلالي ددن  يإل ددالليالن ان 
ييلددف أج يلدددسن  يلالي ن دددا يلن دداليظل حيلنددديا ندددج قاددي نس  ددديع يلال  دددنل يل دديلا ن ددديسا ندددج 

 (224 -223: 2221نشترع عظس نستي: )ح نجن 
سقدددل يلانيسددديع ليإلحلدددي نيع يي ي دددنف ل الي دددن . ق دددف ييددددليظ ليليادددليل يلندددظلانج ع دددى   -

يلالي ددددن . عددددد ف يلددددلعا يلالي ن دددددا. عدددددظل ل ددددلظ ي دددددف أل اللددددلل ليعدددددل ل تنيتدددددي 
يلالسرننندددف ل ال  دددنل يل ددديلان ليلناددديسا ليلندددليلظ يلاشدددلنف يللي دددم الليدلبدددين لسردددل يلن  لنددديع 

 دديلج اددنج بددذي يلال  ددنل ليلن النددل. عدد ف يل رقددف اددنج ليلظلي ددف يل  ننددفن لاسدديل   ددلل يلال
يحالني دديع يلظللددف نددج يلقددلن يلاشددلنف لاددنج ي دد  بددذي يلال  ددنل. تفدديلس يلالسرنندديع ليي تددزس 
يلن ددسللف عددج يلالي ددن  غنددل نسي ددم. ال نددل يلرددللف لييحددليي قاددي يالسالتدديل نددج ًعددظيظ 

. ق ددف الددلدل يلقددلن يلاشددلنف يلي ددف لي سدديل السفنددذبي. ق ددف يلاليللدديع يلنيلنددف لالسفنددذ يلي ددف
يلرزنف لالسفنذ يلي ف. غنيم نسشليع لالقننل أظيل بذ  يلنس  يع. غنيم قيعدظس ن  لنيالندف 
ظقنقددف الحددظظ يحالني دديع يل ددلط ليلاليللدديع يلن  لاددفن ليال ددي  يلتددلس اددنج نيل دديع بددذ  

 يلال  نل ل لط يل ني نني أظن ًلى الزينظ أعظيظ يل ي  نج نج يلن ا يلال  نل يل يلا.
 

 تحديات استراتيجية التعليم العالي:

نل يزظنيظ يلحي ف ل ال  نل ليل  ا يج نتلج حقديا لن تديا ننتسديا ل  نندلن ادلزع  ن دف 
نددج يلالحددظنيع يلقي نددف يلالددا اللي دد  يلال  ددنل يل دديلا عينددفن ليلال  ددنل يل ددين ا الحظنددظيا نددج أبنتددي: 

يالاللدددددديالع لالقسنددددددف  يلسنددددددل يل ددددددتيسا ليل  ددددددم يال الندددددديعا  ددددددللس( 11: 2222)يل دددددد  يجن 
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يلن  لنددديع. ييسنددددي  يلحظن دددف ل ال  ددددنل يل دددديلا يلال  دددنل نددددج أ ددددي يلالسنندددف. يلالل تدددديع يل يلننددددف  
يالسالشيل يل  ليدنييعايل يلنيلنفيل لظس ال بني بن ف يلالظلنا ليل  اف يلتفيلس يلنليلنف نل  دلط 

  يل ني يل للنف.
 ل ليعل دا يلشتي يلاليلا: لننتج أج الياللل بذ  يلالحظنيع دا ألال قعيني تني ب

 
 ش

 (2222:11(: يلالحظنيع يلالا اللي   نس  يع يلال  نل يل يلا)يل   يجن 1تي لقل )
تنددي الل ددظ بسدديك ن نلعددف أيددلن نددج يلالحددظنيع يلالددا اللي دد  يلال  ددنل يل دديلا لنستددي: 

 ( 224 – 221: 2221)يلالعنان 
يلالي دن . يل للندف: حندث الد الا غنيم لسنف لد  فف ليعدحف لايلالديلا عد ف د يلندف 

نس  يع يلال  نل يل يلا دا نقظنف يلنس  يع يلاللالنف يلالا الالحني يل مل ييتال دا نلي تدف 
ت دديل يل للنددف يل قيدنددف ع ددى يلن النددل يل لاددان يس رقدديا نددج ظللبددي تنس  دديالال  نننف ال النددظ يل  ددل 

ل نددي. يلظلي ددف يل  ننددف التدديدس ليلالي ددن  ليلالح نددي يل  نددا لدددط لسنددف ليق نددف لن ددالقا نف. يلالتسلل
 يلفلل ي القري يل ين يع ليلحلنف ييتيظنننف غنيم ياللالزيل يلنيلا ليل ني ا.

: 2222ًج أبددل يلالحددظنيع يلالددا اللي دد  يلال  ددنل يل دديلا الالن ددي دددا ينالددا: )عن دديجن 
4-1) 
ددا يلالحظنيع يلنال  قف اعنيج يل لظس لالح نستين لالالن دي ددا الدظسا س داف يلتدليظل يلل سندف  -

 يلتن يع ييتيظنننفن لي النليل يالعالنيظ ع ى يلياليع يلليدظس.

 يال الن يم ليلقالي

يلنليلنف نل  لط 
 يل ني

 يلالحظنديع يلل ن ددف

 لالنلنددددديي

 يل دددددلظس
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يالدالقدديل ًلددى يلال ددلنل يلنتسددا ل تدديظل يلال  ننددان لنحظلظنددف ن دديبنف يلظلي ددف يل  ننددف دددا  -
 يلالسننف يالقالليظنف ليال النيعنف.

يلالحددددظنيع يلنال  قددددف ايلالنلنددددين ي ددددالنليل ييعالندددديظ اشددددتي تانددددل ع ددددى يلالنلنددددي يلحتددددلنان  -
نددف يلاددظي ي يييددلن لن دديسظس بددذي يلنلددظلن ليلحي ددف لنددست  نسددالرل لشددفيف لاللزنددل لنحظلظ

يلنددليلظ ع دددى يلال  دددنل يل ددديل اشددتي نالدددليزج اندددي نعدددنج زندديظس يلفدددلل يلناليحدددف ل   ادددف ددددا 
 يلال  نل.

يلالحدددظنيع يلنال  قدددف ادددإظيلس يلال  دددنلن لالالن دددي ددددا يلحي دددف ًلدددى يلال نندددل ددددا يلتنتدددي لعدددنيج  -
ال  ددنل يل دديل ليل دديلان لال ددظظ يل تدديع يلالددا الشددلف ع ددى نس  دديع يلالس ددنط اددنج سرددينا يل

يلال  دددنل يل ددديلان لغنددديم ً ددديل عندددي ال ددديلسا لعدددنيج ل دددلظ سرددديل ال  دددنل عددديلا نالتيندددي 
 لنالسي ط.

يلالحدددظنيع يلنال  قدددف ايل  ادددفن لالادددلز ددددا نحظلظندددف يل يقدددف يال دددالن يانف لنس  ددديع يلال  دددنل  -
 ددلط يل نددي ع ددى الددلدنل دددلل عنددي  يل دديلا نقيلسددف ايل  ددم يال الندديعان لعدد ف قددظلس

 لنيل يع يلال  نل يل يلا يلنيال فف.
يلالحدددظنيع يلنال  قددددف ايلنسيد دددف يل يلننددددفن لنالن دددي ذلددددك ددددا عدددد ف قدددظلس يليددددلن نج ع ددددى  -

يلنسيد ددف دددا يل ددلط يل دديلنا ليلنشدديلتف دددا يلسشددي  يالقاللدديظي يل دديلنا يل ظنددظ يلناسددا 
 ع ى يلن لدف.

 ي يع يلن النل لنال  ايال .الحظي يلستل  ايلال  نل لالحقنط ح -
الحظي يل للس يلن  لنيالنف لاني قظنال  نج ًس يزيع ع ننف لالتسللل نف تيج لتي أ ل تاندل ددا  -

 الزينظ يلف لس انج يلظلي يلنالقظنف ليلظلي يلسيننف. 
تنددي للددظع ًحددظن يلظلي دديع يل لانددف ن نلعددف نددج يلالحددظنيع ليلنعدديننج يلاللالنددف 

 نل يل ديلان ليلالدا ننتدج يعالايلبدي نادلليع لظليعدا لال دلنل ل للنف يالقاللديظ ذيع يللد ف اديلال 
يلال  ددنل يل دديلا ندددج يددري يالاددي  أ ددد لم يلالي ددن  يإل ددالليالن ان لبدددا يلالحددظنيع ليلنعددديننج 

 ( http://www.almarefh.org/news.phpيلاليلنف: )
الحددظ نيع ع ددى ن دداللن يل  ددلل ليلاليللدديع يل  ننددف  لالالن ددي دددا رتددلل يلالقسنددف يلظقنقددفن  -

حي دددددم ينلدددددا لشددددداتيع يلن  لنددددديع ليالاللددددديين ليل  دددددلل يلحنيالندددددف ليلتسظ دددددف يلللي ندددددف ليل
 ليلالتسللل ني يلحنلنف. 
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ي  - الحددددظ نيع ع ددددى ن دددداللن النلنددددي يلال  ددددنل  لنددددج ذلددددك الق ددددنل يلالنلنددددي يلحتددددلنان لالددددظي 
نس  ديع يلالنلندي يلظللندف تيلاسدك يلدظللان يلنلس دتلن لدسظلط يلسقدظ يلدظللان ليلالدا الالدظيي 

 يع ليإللرحيع يلال  نننف يلالا نسا ا يييذ اتي لال انقتي.دا يل ني 
الحدددظ نيع ع ددددى ن دددداللن نلدددديظل يلال  ددددنل  ًذ ل  ددد ع يل للنددددف نلدددديظل يلال  ددددنل ديسح ددددلع  -

يلنلدديظل يلنح نددفن لاددلزع يلنلدديظل يلظللنددف تيإلساللسددع يلالددا الددلن يلنلس ددتل أستددي اليفدد  
 لظ ليلال  نل يلن النل. التيلنف يلال  نل ًلى يل  ثن لبسيك الين  يلال  نل ار حظ

الحددظ نيع ع ددى ن دداللن يلنلي سددف  دددر اددظ ل اللانددف يلل سنددف أج الُددظيي يلا ددظ يل دديلنا يل ظنددظن  -
 يج يالعالنيظ يلنالايظي انج يينل ليلش لم ليلظلي  نف ليعحف ل لل يل للنف. 

ددددي زيظ نددددج حددددظ س يلنسيد ددددف  - ل ددددلظ  ين دددديع أ سان ددددف عيلننددددف دددددا ظييددددي يلا ددددظيج يل لانددددف نن 
 ل  ين يع يلل سن ف ليلالفلُّط ع نتي.

يسح ددديل ظلل يلحتلنددديع ددددا ظعدددل يل ين ددديع يلل دددنن ف لعدددظل قدددظلالتي ع دددى زنددديظس يللُّ دددلل  -
 يل ين ن ف ي ايم يقالليظن ف ل ني ن ف لي النيعن ف.

السددلُّ  أسنددي  يلال  ددنل يل دديلا لرتددلل أسددلي   ظنددظس نددج يل ين دديع ن ددي يل ين دديع يلنفاللحددفن  -
 ليل ين يع يالدالليعن ف يلالا التلج الت فالتي أقي نج يل ين يع يلالق نظن ف. ليلال  نل عج ا ظن

 يحالنيي حظلث عظل الليزج انج يلاليلُّليع يل  نن فن ليلاليلُّليع يي ي ن ف ليإلس يسن ف. -
قنيل يلق دي  يليديل ايال دال نيل ددا يلال  دنل يل ديلا لظيللد  تنسديدا ل ق دي  يل ديل ل ال  دنل  -

 لاحن ف.يل يلا لع ى أ ا ال يلنف 
 عظل عنيج  لظس يلال  نل يلنقظ ل نج يل ين يع يلييلف ليي سان ف. -
غنيم لالسيقل ظلل يلحتلنيع دا لدنيغف يإل دالليالن ن يع للعدل ييبدظيف ل حفدير ع دى  -

 يلتلن ف يلل سن ف.
يرلدددف لندددي  ددداط... ًج ذتدددل بدددذ  يلالحدددظنيع ال ن سدددا ا نحددديي ندددج ييحدددليي الدددلك 

 دالليالن ان اددي ع عديل تا ددإج ن لدالسدي ال دلظ بدذ  يلالحددظنيع يل ندي ليلالي دا عدج يلالي دن  يإل
ج يلال  نل يل ديلا  يلتانلس لتل نظعيس لسي يج س ال ظلتي لأج ساذي أقلى يل تظ دا نلي تالتي.  ليم
دا يل   سف الي ل لنال  ل اسرنل  دا يلل ج يل لاان لنلي   الحظنيع نالقيلافن لتج بسيك ا   

 ج يالعالايل.يليلللنيع يلالا الاظ نج لع تي ا ن
 نال  ايع ال انط يلالي ن  يال الليالن ا دا نس  يع يلال  نل يل يلا:
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أج أبدددل نال  اددديع ال اندددط يلالي دددن  يإل دددالليالن ا ددددا نس  ددديع يلال  دددنل يل ددديلا ددددا 
يلدددظلي يلسينندددف الدددفف عيندددف لددددا  ددد  سف عنددديج الدددفف ييلدددفن الالن دددي ددددا ينالدددا: )ح دددنجن 

2221 :212 – 212) 
يإل دددالليالن ا ل ال  دددنل يل ددديلان نقدددلل: االحظندددظ ل ددديلف يلال  دددنل يل ددديلا ًسشددديل  تددديز ل الي دددن   .1

للسنالددد . اسددديل ييبددددظيف يإل دددالليالن نف. لددددنيغف يإل دددالليالن نيع يلل ن ددددنف ليلاظن دددف. ً ددددليل 
يلالح نددددي يلان ددددا لنس  دددديع يلال  ددددنل يل دددديلا. يلناليا ددددف ليلالقددددلنل يلن ددددالنل لنليحددددي يلي ددددف 

عظيظ يلننزيسنيع يلر  زنف لالسفنذ يلي ف يإل الليالن نف.يإل الليالن نف. ليم
يلال  ددنل ليلالددظلنمن نتددظف يلالددظلنم ًلددى سشددل يلددلعا لالنتددنج يلنشدديلتنج نددج يلال ددلف ع ددى  .2

أ دددديلنم يلال ددددلنل. لأج نتددددلج يلالددددظلنم نل تدددديا ل ننددددل د دددديع يإلظيلس لن دددداللنيالتين لن اددددا 
 نال  ايع تي د ف ح م يلالحظنيع يلالا اللي تتي.

اللتندز نس  دف يلال  دنل يل ديلا ع دى اللي دظ  قيددف السرننندف يلاللتنز ع ى  قيدف يلنس  دفن ًج  .3
دددا يلل دد  يلنتسددا الحالددلي ع ددى قددنل لعدديظيع  دد لتنف ليعددحفن  ددالسظي ًلددى اللحنددظ ًظليك 
يل ين نج دنتي لل يلالتين لل قليعدظ يل د لتنف يلالدا ن دم ياللالدزيل اتدي ندج قدا تلن داللعدل لتدل 

 ني بل نلغلم لأيرقا لني بل غنل ذلك.
ي يلان دددا لنس  ددديع يلال  ددنل يل ددديلان ن ددديعظ ددددا يلال ددلف ع دددى  ليسدددم يلقدددلس ً ددليل يلالح نددد .4

ليلع ف دا نس  يع يلال  نل يل ديلا اييعديدف ًلدى يلفدلل ليلالتظندظيع يلنل دلظس ايلان دف 
 يلييل نف يلنحن ف اتذ  يلنس  يع.

الحظنددظ يل نيعدديع يلن ددالتظدف نددج قاددي نس  دديع يلال  ددنل يل دديلان ن دديعظ الحظنددظ يل نيعدديع  .5
س  ددديع ليلق يعددديع يإلسالي ندددف ليليظنندددف لغنلبدددي( ددددا يلال يندددي ندددل بدددذ  يل نيعددديع )يلن

 ايي  لم يلنسي م لايل لنقف يلف يلف نج أ ي الحقنط يل ينيع يلنال تظدف.
الحظنظ ل يلف نس  يع يلال  دنل يل ديلا للسنالتدين ًج الحظندظ لسندف لل ديلف يلنس  دف ندج قادي  .2

نن دي أبنندف تاندلس لن دظ  داايا  لبلنديا لس يحتدي يإلظيلس يل  ني يلن سللف عج بدذ  يلنس  ديع 
 لي النليلبي دا الحقنط يلسنل ليلاقيل.

الحظنددظ ييبددظيف يإل ددالليالن نف للددنيغالتي.  لالددالل لددنيغف ييبددظيف نددج قاددي يإلظيلس يل  نددي   .1
 ل ال  نل يل يلا.
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لددنيغف يإل ددالليالن نفن لنقلددظ اتددي لعددل لالحظنددظ غيندديع يلنس  ددف لأبددظيدتي يلل ن ددف دددا  .4
 نالتي يإل الليالن نف يلشين ف. علل لس 

ال اندددط يإل دددالليالن نفن لنقدددل ال اندددط يإل دددالليالن نف ع دددى عددديالط يإلظيلس يلالسفنذندددف لنس  ددديع  .1
 يلال  نل ا ظ لنيغالتي لنلي  التي نج قاي أدليظ يإلظيلس يل  ني لتذ  يلنس  يع.

تنفنددددف ي دددداليظيل أ دددديلنم يلناليا ددددف ليلالقددددلنلن الاددددظ أج التددددلج بسدددديك ناليا ددددف ن ددددالنلس  .12
يع ال انددط يلالي ددن  يإل ددالليالن ا نسددذ لحرددف الحظنددظ لسنددف لل دديلف يلنس  ددف لحالددى لي ددل 

 يلال انط.
تني نلن تيٌّ نج طأاا يلللا ليلفليط أج يلالي ن  يإل الليالن ا ددا نس  ديع يلال  دنل 
نال  ددم ل ددلظ نال  اددديع أ ي ددنف لعدددلللنف ل قندديل ادديلالي ن  يإل دددالليالن ان ليلنال  ادديع بدددا: 

( بنتددي السرننددا ليعددل لنسي ددم ل نس  ددف. 1: 2225يلفددلين ( ل)13: 2224)أاددل يلددللان 
الددلدل يإلنتيسدديع يلنيظنددف ليلنتدديليع يلنسي دداف ليلنالسلعددف ل قندديل ادديلالي ن . لددللس ليعددحف عددج 
ظيلس ن الزنلج ايلي ف. قسيعدف تين دف ل نشديلتنج  ظليك يلقللل  نظيا. نلرفلج ليم ان ف يل ين ف ليم

للقددظ قددظنع ظلي ددف علاندددف  يلي ددف يإل ددالليالن نف. ايلي ددف اح ددل يلفلي ددظ يلناللالاددف ع ددى ال انددط
ددي ال انقناددي إلس دديز نليحددي يلالي ددن  يإل ددالليالن ا لنس  دديع يلال  ددنل يل دديلان ا ددظ  نالننددزس سنلذ ا
التننفتددددي انددددي نر ددددل يلللددددنف سردددديل يلال  ددددنل يل دددديلا يل لاددددان لذلددددك لدقدددديا ل نليحددددي يلاليلنددددف: 

(http://www.almarefh.org/news.php  ) 
دحل لالقلنل يلان دف يلييل ندف لنس  دف يلال  دنل يل ديلا ن دحدل لالقدلنل سرديل يلال  دنل 
يل دددديلا ن يلالقددددلنل يلددددظيي ا ل نس  ددددف يلال  نننددددفن لعددددل يالال يبدددديع يال ددددالليالن نف ل نس  ددددف: 

    يل ني ن يلناليا ف.لنيغالتي لالسفنذبين ي
 سنلذك يلالي ن  يإل الليالن ا دا نس  يع يلال  نل يل يلا:

اسددديلا ع ددددى ييظانددديع يلالددددا سيقشددددع نلعدددل  يلالي ددددن  يإل دددالليالن ا دددددا نس  دددديع 
يلال  ددددنل يل دددديلا دددددا يي دددديل يلسرددددلي ل ظلي ددددفن سقددددظل اللددددلل لسنددددلذك ل الي ددددن  يإل ددددالليالن ا 

 دننس  يع يلال  نل يل يلا لتني ن ا:

  

 

 :  ط  ب ئ ط  د  ل

   ئ ط إلكةد ي     

   ئ ط إلد ر     

  لب    

 البيئة الخارجية:

 يج يع   

 يؤسسةتط  حكوي  طو   ةص ط  

 )وز ر ت،طشركةت...إ خ(.

 يؤسسةتط   عل  ط  عة يط

)  جةيعةتطو  كل ةتط  حكوي  ط

 و   ةص (.

 طةع طو بةد ط 

 ب  ط  ب ئ   

http://www.almarefh.org/news.php


 التخطيط الستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي... 

 

 دد الرابععال/ مجلة دنانير
 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: سنلذك نقالل  ل الي ن  يإل الليالن ا دا نس  يع يلال  نل يل يلا2يلشتي لقل )
 سنلذك يلنظنل يإل الليالن ا دا نس  يع يلال  نل يل يلا:

اسدديلا ع دددى ييظاندديع يلالدددا سيقشددع أظليل يلندددظليل يإل ددالليالن نج ددددا عن نددف يلالي دددن  
يلنس  دديع  ددليل يللاحنددف لغنددل يللاحنددف دددا يي دديل يلسرددلي ل ظلي ددفن لسقددظل يإل دالليالن ا دددا 

 الللل لسنلذك يلنظنل يإل الليالن ا دا نس  يع يلال  نل يل يلا لتني ن ا:
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 (: سنلذك نقالل  ل نظنل يإل الليالن ا دا نس  يع يلال  نل يل يلا3يلشتي لقل )
 

 :السابقة الدراسات
سالسيلي دا بذي يل زل يلظلي يع يلالا الال  ط انلعدل  يلظلي دف يلحيلندفن ل لقدلف ع دى 

يلالددا الاسالتددين ليلسالدددي   أبددل يلنلعددلعيع يلالددا السيللالتددين ليلال ددلف ع ددى يي دديلنم ليإل ددليليع 
يلالا الللد ع ًلنتدين لاللعدنل ندظن يال دالفيظس نستي.لقدظ لالادع يلظلي ديع يل دياقف اح دم الديلن  
يلسشددلن دادددظأ اييحددظث لتدددي ندددج يلظلي دديع يل لاندددف ليي سانددف. ًال أسددد  لدددل نددالل يلحلدددلي ع دددى 

اشددتي يدديلن ظلي ديع الال  قايلالي ن يإل الليالن ن ظعنس  دديع يلال  دنل يل دديلا ع عن اللعيل د  سف 
 تني للحر ق ف دا يلظلي يع يلالا السيللع ذيع يلن يي دا يلظلي يل لانف اشتي عيل.

 :العربية أوالً: الدراسات

بددظف يلاحددث يلددى ال ددلف ظلل يلالي ددن  يال ددالليالن ا دددا  ددلظس  :(2211ظلي ددف)يلظ سا ن -
يالظيل يلنس  ددانلال لنل ن دديننل لنسشددليع لقندديا  ددلظس يالظيل نددج يددري يالاددي  يلنددست  

( ندددج  122يلللدددفا يلالح ن دددا ليلندددست  يلاسدددي ا يلال دددلنلي نلالتدددلج ن الندددل يلاحدددث ندددج)
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ف أظيس ل نددددددددددددل نع يال ددددددددددددالايسيل نظيلنليلنددددددددددددظليلنلل يج يلالي ددددددددددددن  ليل ددددددددددددلظس .ي دددددددددددداليظ
.الللد ع يلظلي دف يلدى الدلدل أا ديظ  دلظس يالظيل يلنس  دا ددا يل ين ديع يلناحل دف يلانيسيع

%(قظنع يلظلي ف عدظس الللدنيع تديج ندج أبنتدي لعدل تلنديع 15.11اس اف تانلس ا  ع )
نحظظس لننست ف الالعنج نشيلتف يل ل لن النل يل ين ف يلدظيي ا ليليديل ا عسدظ لدنيغف 

لعسدددظ الحدددظن تي.لي ليل نلي  دددف ظللندددف  دددسلنف ل ي دددف يال دددالليالن نف  لسندددف لل ددديلف يل ين دددف
 ليلاليتظ نج نظن الحقط أبظيف يلي ف ل  يل يلليحظ اي اليظيل سنيذك ناليا ف.

بظدع يلظلي ف يلى يلال لف ع ى ن لقديع ال اندط يلالي دن   :(2211ظلي ف)يلت  ل لاظيلسفن -
( ععدددل بن دددف 143ف ندددج )يال ددالليالن ا ددددا  ين دددف أل يلقدددلن نلقدددظ التددلج ن الندددل يلظلي ددد

يلالظلنا دا ت نف يلاللانف لي اليظنع يال الايسف دا  نل يلانيسيع لاللل ع يلدى عدظس سالدي   
نددددددج أبنتددددددي يج يلددددددللالنج ليلال قنددددددظ يالظيلي دددددددا يل ين ددددددف نددددددج أبددددددل ن لقدددددديع يلالي ددددددن  
يال الليالن نلي لددع يلددى عددظس الللددنيع نستددي عددلللس نشدديلتف أععدديل بن ددف يلالددظلنا دددا 

 يال الليالن ا دا يل ين ف.عن نف يلالي ن  
بددددددددددظدع يلظلي ددددددددددف يلددددددددددى ن لدددددددددددف ن لقدددددددددديع ال انددددددددددط يلالي ددددددددددن  :(2221ظلي ددددددددددف)يل ل ن -

يال الليالن انليالال يلايحث يلنست  يلللفا يلالح ن انن اليظنيا يال الايسف يلالدا لزعدع ع دى 
 ننل أععيل ن  ا يل ين يع يلف  د نسنف)يل ين ف يال رننفنيالزبلنيالقلدى( للس ديل 

( ععددليالتيج نددج سالددي   يلظلي ددف يج نال  ادديع يس ددي  عن نددف 241لعددظظبل )يالق دديل دنتددي 
 ال انط يلالي ن  يال الليالن ا ناللدلس ان اللن نسي م لتستي احي ف يلى ال لنل.

(: بددظدع يلظلي ددف ًلددى الح ندي يل رقددف اددنج ا دد  نال نددليع يلالل دد  2222نيلظبددظيل)ظلي دف  -
االتدددددديل ليلال ندددددل يلالتسللددددددل ا( ن دددددظالع يال –يإل دددددالليالن ا ن ددددددي )يلالي دددددن  يال ددددددالليالن ا

تنال نددليع ن ددالق فن لاددنج يتال دديم يلننددزس يلالسيد ددنفن تنددي بددظدع ألددى يلال ددلف ع ددى حقنقددف 
يلالل ددد  يإل دددالليالن ا لدددظن يإلظيلس يل  ندددي ددددا يلنس  ددديع يل ين ندددف ددددا ق دددي  غدددزس. لقدددظ 
 يعالنددظع يلظلي ددف يال دددالايسف تدد ظيس ل نددل يلانيسددديعن لقددظ الللدد ع يلظلي دددف ًلددى سالددي   عدددظس

%(ن نج ح ل يل نسف نالفقلج أج نفتلل يلالي ن  يإل الليالن ا ليعدل لدظن 52أبنتي: أج )
يإلظيلس يل  ني ل  ين يع يلف   نسنف. بسيك عرقف ذيع ظاللف ًحلي نف ادنج  نندل نال ندليع 

 يلالل   يإل الليالن ا ليلننزس يلالسيد نف لنس  يع يلال  نل يل يلا دا ق ي  غزس.
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لظلي ددف يلددى يلال ددلف ع ددى ليقددل يلننيل دديع يالظيلنددف نددج بددظدع ي(:2224ظلي ف)عاي ددان -
الي ددن  لالسفنددذ لالقددلنل دددا يل ين دديع ياللظسنددف يلييلف.ي دداليظل يلنددست  يلللددفا يلالح ن ددا 
نلتدديج نددج سالدددي   يلظلي ددف ل دددلظ نشددترع عن نددف الال  دددط اال انددط يلي ددد  دددا يل ين ددديع 

 يلالسفنذ. يلناحل ف ال زن يلى ع ف ناليا ف للقياف يالظيلس يل  ني ل ن نف
(: بدظدع يلظلي دف ًلدى لعدل اللدلل نقالدل  لتنفندف ال اندط يلالي دن  2222 نح نجف)ظلي  -

يإل ددددالليالن ا ت  دددد لم دددددا يلال  ددددنل يل ددددين ا يلنلددددلين لقددددظ ي دددداليظل يلايحددددث يي دددد لم 
يلالح ن ا ت حظ أ يلنم لنظييي يلنست  يلللفا يلذي ن النظ ع دى الح ندي لالف دنل يلانيسديع 

ي ددددف ًلددددى ن نلعددددف نددددج يلالللددددنيع يلنلالا ددددف ادددديلالي ن  يإل ددددالليالن ان لقددددظ أدعددددع يلظل 
العددنستي يلاللددلل يلنقالددل  نددج أبنتددي: ًسشدديل  تدديز ل الي ددن  يإل ددالليالن ا ل ال  ددنل يل دديلا 
لعددنيج س دددي  يلال اندددط يلف دديي ل الي دددن  يإل دددالليالن ا. ً ددليل يلالح ندددي يلان دددا لنس  ددديع 

 يلال  نل يل ين ا الحظنظ يلف يع يلن التظدف نج قاي نس  يع يلال  نل يل ين ا.
 :: الدراساتاألجنبيةثانياً 

(:التدددددظف بدددددذ  يلظلي دددددف ًلدددددى تنفندددددف ال اندددددط يلالي دددددن  2224نظللندددددا لتيدددددللج )ظلي دددددف -
لر  يلاسنف  يال الليالن ا دا ت نف نظنسف للا أس  لا نج أ ي الح نج عن نف يلال لنل ليم
يلالسرننندددف ل ت ندددف لحدددي يلن دددي ي يلنيلندددفن لندددج يدددري الشدددتني دلندددط نتدددلج ندددج يلن سندددنج 

يلتن ددف يلالظلن ددنف ليلنددلرفنج يإلظيلنددنج ايإلعدديدف ًلددى يل ددرمن  ددل ل ددل  ايل ن نددف لأععدديل
يلاللددددلل يلن ددددالقا ا ل ت نددددف لشددددن ع يللسنددددف ليلل دددديلف لييبددددظيف للعدددد ع ي ددددف يلالسفنددددذ 
ليلناليا ف ليلالقلنل. لحققع عن نف يلي ف يلل ن دف ددا ت ندف نظنسدف لدلا أس  دلا ددا يل دسف 

 يل يسنف س يحي ليعحيا.
(:بددظدع يلظلي ددف ًلددى ال انددط يلالي ددن  يال ددالليالن ا دددا 2224 نيددللجظللنددا لت)ظلي ددف  -

ت نف ن النل تيللين نج يدري يلن  دا يال الشديلي ل الي دن  يلنتدلج ندج أععديل يلتن دف 
يإلظيلندددف ليلالسفنذندددف للس ددديل ييق ددديل ييتيظننندددف لأععددديل بن دددف يلالدددظلنا ايلت ندددف ل دددرم 

لن ددددددالقا نف ل ت نددددددف ليالال يبدددددديع نلشددددددحنج نددددددج يالحدددددديظ يل  اددددددفن لقددددددظل يلن  ددددددا يللسنددددددف ي
يإل دددالليالن نف يلرزندددف لالحقندددط لسندددف يلت ندددف لأبدددظيدتي. تندددي الددديال يلن  دددا ال اندددط يلي دددف 
يإل دددالليالن نف ددددا يلت ندددف لالقلننتدددي اشدددتي ن دددالنل. لددددا ستيندددف يل دددسالنج يل الدددنج ي دددال لقالتي 
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يإلظيلنددفن  يلي ددف يإل ددالليالن نف الحقددط ل ت نددف الح ددنج دددا أظيل الين تددي يلال  نننددف ليددظنيالتي
 لالليل تي نل يلن النل.

بظدع يلظلي ف ًلى الل نل د  فف ًظيلس يل لظس يلشين ف :(1115نيليفي ان اينلنيج )ظلي ف  -
احنث ال تا يلا ظ يلزنسا يإل الليالن ا يظيل يلنس  ف تتي ندج يدري يلدلا  ادنج يل دلظس 
يلشددين ف ليلالي ددن  يال ددالليالن ا لظندد  ً ددالليالن نف يل ددلظس دددا نتلسدديع لأبددظيف يلالي ددن  

 ن ددددا ايإلعدددديدف ًلددددى يلنددددست  يإل ددددالليالن ان لقددددظ ي دددداليظل يلايح دددديج يلنددددست  يلللددددفا يلالح
ياللالادددي ا لقدددظ الللددد ع يلظلي دددف ًلدددى يلسالدددي   يلاليلندددف: أج ال دددلنل يلالي دددن  يال دددالليالن ا 
ل  ين ددديع نال  دددم ظنددد  ً دددالليالن نف يل دددلظس يلشدددين ف ددددا نتلسددديع يلي دددف يإل دددالليالن نف. 

ندج ال لنل ل يلف يل ين ف نال  م العننستي القظنل الين  ال  نننف عيلنف الالنالل ان اللن عيٍي 
اليحددددف يلفللددددف  يل ددددلظس لالددددلدنل يظنددددف يلن ددددالفنظنج لالشدددد نل يلظلي ددددف ليظنددددف يلن النددددل ليم
لنشيلتف أدعي نج يل  اف ليلنلرفنج. ال دلنل غينديع لأبدظيف يل ين دف ن دالل م الح دنج 
يلسلعندددف ييتيظننندددف ليلنتسندددف ددددا أعدددظيظ يل  ادددف. ال ددديبل عن ندددف القندددنل  ني ددديع ليم دددليليع 

يلظيي ندددددددددف لالح ندددددددددي أدعدددددددددي ل ان دددددددددف يلييل ندددددددددفن يلالي دددددددددن  ددددددددددا ن لددددددددددف يالال يبددددددددديع 
 .ظلي فيلاظي رال الليالن نفنليلالللنفايال الليالن نياليلنفع ف

لقظ أللع يلظلي ف عسظ السفنذ يلي ف يإل الليالن نف اال ز دف يال دالليالن نيع ًلدى ي دف 
 لنليزسيع نالل  ف لقلنلس يي ين للعل يلالين  يلالسفنذنف يلالفلن نف يلرزنف لتي.

 نالعل نج سالي   يلظلي يع يل ياقف يستي اللل ع ًلى ن نلعف نج يلسالي   أبنتي: 
 لاللعدددنل لنشدددترال ن لي ليالددد  يإل دددالليالن ا يلالي دددن  نفتدددلل ع دددى يلعدددلل ال ددد ن 

لدى يلال  نل يل ين ان دا يي  لم اتذي يييذ ًلى الظعل يلالا نالليع أبنيي  ال انقد ن أبنندف ليم
 .يل ين ا يلال  نل دا لال انق  نقالل  الللل لعل ًلى ايإلعيدف

ًاددددليز ظلل يلقندددديظيع يإلظيلنددددف دددددا ال ددددلنل ييظيل يلنس  ددددا دددددا نس  دددديع يلال  ددددنل 
يل دددين ان ايعالاددديل أج ل قنددديظيع يإلظيلندددف أبنندددف تاندددلس لدددنا دقددد  ددددا ًظيلس ندددليلظ لينتيسددديع 

سنددي أنعدديا دددا الح ددنج أظي تددي لال ددلنل  اي ددالنليل دددا نحيللددف لال تننددف يلنس  دديع يل ين نددف  ليم
 لأق نف ال ك يلنس  يع.
 اددنج ييتيظنننددفن ليل رقددف يلنسرندديع دددا يإل ددالليالن ا يلالي ددن  أبننددف ن لدددف نددظن

ظيلس يإل الليالن ا يلالي ن   يلالي ن  يإل الليالن ا. لال لنل يل يلان ليلال  نل يلشين ف يل لظس ليم



 التخطيط الستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي... 

 

 دد الرابععال/ مجلة دنانير
 

32 

 

الالفدددط يلظلي دددف يلحيلندددف ندددل  أل ددد  يالالفددديط انددددج يلظلي دددف يلحيلندددف ليلظلي ددديع يل دددياقف:
ا ددد  يلظلي ددديع يل دددياقف ددددا ظلي دددف ليقدددل يلالي دددن  يإل دددالليالن ا ددددا يلنس  ددديع يلال  ننندددف 
ييلدددفا نس  ددديع يلال  دددنل يل ددديلان حندددث الالفدددط اشدددتي تاندددل ندددل ظلي دددف يلدددظ سان ليلظبدددظيلن 
ل ليلحيل ان لح نجن لظللنا دا ن لدف نظن ال انط يلالي ن  يإل الليالن ا ليلالل د  يلدذي القدل 

ا  يإلظيليع يل  ني دا ال ك يلنس  يع سحل يلالي دن  يإل دالليالن ا. تندي أستدي السيللدع نشدترع 
 يلال  نل يل يلا ل اي ال لنل .

 إجراءات الدراسة

يلنست نددددف  نسحنددددث لذلددددك يلظلي ددددفن السفنددددذ دددددا يلنالا ددددف نالسدددديلي يلناحددددث يإل ددددليليع
 يظيس يلال دددلط  دددل نيلظلي دددف ن الندددل لالحظندددظ لللدددف يلانيسددديعن  ندددل لنلددديظل يلن ددداليظنفن

 ن يل ددددف دددددا ي دددداليظنع يلالددددا يإلحلددددي نف ليي دددديلنم ل ايالتددددين لددددظقتي ليلال تددددظ نددددج يلظلي ددددف
 .يلانيسيعن لأينليا نحظظيع لل لايع يلظلي ف

 أوالً: منهجية الدراسة:

 بدذي لنسي داف نسردليا  نيلالح ندي يلللدف ا نف الحقنط أبظيف يلظلي ف الل يعالنديظ يلندست 
ادنج  يل رقدف لانديج انيسيالتدي لالح ندي يلرديبلس للدف اتدظف لذلدك ييبدظيفن ان ف  نل يلنست 

 للدف ندج لننتسد  يلليقدل ندج يلايحدث قدلم بدا أج نال دنم يلندست  بدذي  دنني لأج نتلسيالتدين
 تنفا. أل تنا ا   لم ًني ظقنط يلرليبل اشتي

 لدن  الل ييعالنيظ ع ى يلنليظل يلاليلنف: نليظل يلانيسيع: 
  عددج عاديلس لبددا يلل ن دف يلظلي دف أظيس اي دداليظيل ييللندف يلانيسدديع الن ندل: المصادرااوللة 

ا دددد  يل ين دددديع  نددددظنلي ع ددددى اللزن تددددي الددددل يلظلي ددددف أبددددظيف ليظنددددف ي ددددالايسف نلددددننف
 .يلييلف )رفيلن لسزلن(

 اتددي يل رقددف ذيع ليلددظللنيع ليلنسشددلليع ليلظلي دديع يلتالددم دددا لالالن ددي :يلنلدديظليل يسلنف 
 .لنس  يع يلال  نل يل يلا يال الليالن ا نج يلالي ن 

 ثانياً: مجتمع وعينة الدراسة:
الشالني يلظلي ف يلننظيسنف ع ى يل ين يع يلييلف دا يل   سف. حندث  دنالل  يلاللتندز 

  ين ف سزلن(ن لن زن أيالنيل يل ين النج ًلى يي ايم يلاليلنف: -ع ى  ين النج ) ين ف رفيل
  نحيدرف رفيل )يلنس قف يل سلانف(. ين ف رفيل با يل ين ف يللحنظس دا 
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 .ين ف سزلن با يل ين ف يللحنظس دا يلنس قف يلظيي نف  
 .القيلم يل ين النج دا  سف يلال  نا 

لنالددد لف ن الندددل يلظلي دددف لعنسالتدددي ندددج  نندددل أععددديل ن  دددا يل ين دددفن ن ددديعظي 
ف ددددا يل ندددظيلن لس ددديل لندددظليل ييق ددديل ليلدددظلي ل يإلظيلندددفن للسل ددديل لأععددديل يل  ددديج يلظي نددد

( نن  دلج 44يل ين ف. لالل اللزنل )يإل الايسف( ع ى تي ن النل يلظلي ف ييل ا يلايل  عظظبل )
( ي ددالايسف لددل نددالل ي دداللظيظبين لاتددذي التددلج 1( لاقنددع )35ًظيلس يل ين ددفن لقددظ ي ددال يم نددستل )

%( نج يلن النل ييل ا للدل ندالل ي دالا يظ أندف ي دالايسف 11.5س اف يلن ال نانج يظيس يلظلي ف )
( عدظظ يال دالايسيع يلالدا الدل ي داللظيظبي ندج يل ين ديع 1ندج يلالدا  ن دع. لنادنج يل دظلي لقدل )

% ندج يل دظظ 25.1أي  23نحي يلظلي فن حندث الادنج أج عدظظ يلدلظلظ ندج  ين دف رفديل بدا 
 % نج يل ظظ يلت ا. 34.3أي  12يلت ا لتي نج يل ين النجن لعظظ يللظلظ نج  ين ف سزلن 

 
 يلنلزعف ليلن الل  ف (يال الايسيع1 ظلي لقل )

 النسب  المئلة  )%( المستاجع  الملزع  الجدمع 
 25.1 23 24 رفيل
 34.3 12 12 سزٍلن

 122 35 44 يلن نل 
 

 ثالثاً: أدوات الدراسة:

ا ددظ يال ددر  ع ددى يل ظنددظ نددج ييظليع ليلنقدديننا يلالددا ن النددظ ع نتددي يلادديح لج دددا 
لي ع ددددى يلن  لندددديع يلن  لاددددف لفتددددل لحددددي يلنشددددترعن الددددل ي دددداليظيل يإل ددددالايسف تدددد ظيس يلحلدددد

يإل دددالايسف لددددط ال ددلنل ن حنددث الدددل نس ظليال ن يلانيسيالييللنفذياليل رقفيلنايشلسانلعددل  يلظلي دددف 
 يلي ليع ينالنف:

  )يال ال يسف ا ظس ظلي يع  ياقف )علانف لأ سانف( دا اللننل أظيس يلظلي ف )يإل الايسف
 ,Cohen(ن ل)2222(ن ل)ييشقلن 2222(ن ل)يلظ سان 2222لنستي: )يلق يننجن 

 ,Lerner(ن ل)Cotter, 2007(ن ل)El Ghali and Yeager, 2010(ن ل)2006
1999.) 
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   الحظنددظ يلن دديالع يلل ن ددف يلالددا شددن التي يإل ددالايسف لبددا: )نددظن لعددل  نفتددلل يلالي ددن
نددددددظن أبننددددددف يلالي ددددددن   -ل دددددديلايإل ددددددالليالن ا لددددددظن يلنددددددظيلل دددددددا نس  دددددديع يلال  ددددددنل ي

ندظن ننيل دف يلالي دن  يإل دالليالن ا ندج قادي ًظيلس  –يإل الليالن ا ايلس اف إلظيلس يل ين دف
أبددل ا يلددظلي لا ييق دديل دددا يل ين ددف يلالي ددن  يإل ددالليالن ا ددد نددظن يس تدديا –يل ين ددف

يلن لقدددديع يلالددددا الددددسظي ًلددددى عدددد ف أل عددددظل الاسددددا عن نددددف يلالي ددددن  يإل ددددالليالن ا دددددا 
الحظندددظ  –يلفالددليع يلزنسندددف يلرزنددف لالسفنددذ يلي دد  يإل ددالليالن نف –لال  ددنل يل دديلانس  دديع ي

 ن سللنف لعل لالالفنذ للقياف يلي ف يإل الليالن نف(.
 :دنعللأبظيديلظلي فالق ننيال الايسفًلع لا فأق يل ل ن نفتنين ال 

a.    يل ين ددددف  :الظللحللا عيليلي ليلشيلددددنفيدليظيلن الن ن ينالعدددنج دقليالالقساااامدول
يلالا ن ني دنتدين يل دسان يل نلنيلندسبرل  نان يللرنفدف يلحيلندفن يلاليلدل يالتديظننان 

 .يلظي لس يلالا ن نيا ال ني دنتين نظس يل ني دا يللرنفف يلحيلنف
b.   نشددالني يلق ددل ع ددى ين ددف نحدديلل ل ن ددنف الال  ددط ادديلالي ن  يإل ددالليالن ا  القسااا الناادن

 يلاليلا: دا نس  يع يلال  نل يل يلا ع ى يلسحل
: لعددل  نفتددلل يلالي ددن  يال ددالليالن ا لددظن يلنددظليل دددا نس  دديع يلال  ددنل المحاالا اول  .1

 يل يلا.
 : أبننف يلالي ن  يإل الليالن ا ايلس اف إلظيلس يل ين ف.المحلا الندن  .2
 : ننيل ف يلالي ن  يإل الليالن ا نج قاي ًظيلس يل ين ف.المحلا الندلث .3
 ليالن ا ع ى يظيلس يل ين ف. : يس تيا يلالي ن  يإل الالمحلا الاابع .4
 : ن لقيع عن نف يلالي ن  يإل الليالن ا دا نس  يع يلال  نل يل يلا.المحلا الخدمس .5

لقددظ الددل يعالندديظ نقندديا لنتددلع يليني ددا يلتدديل ليلنسي ددم لسلعنددف يإل دد  ف يلن للحددف دددا 
 يلفقليع يل ياقف لذلك لقنيا ي ال يايع أدليظ يل نسف تيلاليلا:

 
 ال ألافق أبرا   ال ألافق محدةر ألافق ألافق تمدمد   التصنةف
 1 2 3 4 5 يلظل ف

c.  ةشتم  القسا على محلاةن ائةسةن على النحل التدل   القسا الندلث 
 .يلفالليع يلزنسنف يلرزنف لالسفنذ يلي   يإل الليالن نف: المحلا السدرس .1



 التخطيط الستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي... 

 

 دد الرابععال/ مجلة دنانير
 

38 

 يل ين ف.: الحظنظ ن سللنف لعلن لالالفنذن للقياف يلي ف يإل الليالن نف دا المحلا السدبع .2
d.  ةشتم  القسا على أسئل  مفتلح  للمبحلنةن على النحل التدل   القسا الاابع 

ني سقي  يلقلس يلالا الالنالل اتي يل ين ف؟ ني سقي  يلع ف يلالا الال ل اتدي يل ين دف؟ ندي 
يلفدددلل يلالدددا ندددج يلننتدددج يج ال دددال  تياال السنتي يل ين دددف؟ ندددي يلالتظندددظيع يلالدددا التدددظظ أ دددالقليل 

قعدديني يلالددا اللي تتددي يل ين ددف دددا يللقددع يلحدديلا؟ نددي أبددل يلنرحردديع أل يل ين ددف؟ نددي أبددل يل
 ييدتيل يلالا ال يبل دا س ي  عن نف يلالي ن  يإل الليالن ا دا يل ين ف؟

 

  :تم التأكدمنصدقاالستبانةبطريقتين رابعاً: صدق أداة الدراسة:

  ::صدق مجموعة المحكميـنصدق مجموعة المحكميـن  ..11

ع ددى ن نلعددف نددج يي دديالذس الددل يلالحقددط نددج لددظط أظيس يلظلي ددف نددج يددري علعددتي 
يل ددددين ننج نددددج يلناليللددددنج دددددا ن دددديالع يإلظيلس ليلنحي ددددافن سرددددل يلن  لندددديع يإلظيلنددددفن 
يالقاللدديظن ليلنيلنددف ننددج ن ن ددلج دددا  ين ددف رفدديلن لقددظ   ددم نددستل ًاددظيل نرحردديالتل حددلي 
 نسي دداف دقددليع يإل ددالايسف لنددظن يسالندديل يلفقددليع ًلددى تددي ن دديي نددج يلن دديالع يل ددالن لتددذلك
لعدددل  يللدددنيغف. لددددا عدددلل يلال دددظنرع ليلنرحرددديع الدددل ي دددالا يظ ا ددد  يلفقدددليع لال دددظني 

 .يلا   ينيل
 (: عظظ دقليع يال الايسف ح م تي ن يي نج ن يالالتي2 ظلي لقل )

 عرر الفقاات المجد 
 12 نظن لعل  نفتلل يلالي ن  يال الليالن ا.
 12 يل ين ف.نظن أبننف يلالي ن  يإل الليالن ا ايلس اف إلظيلس 

 14 ننيل ف يلالي ن  يإل الليالن ا نج قاي ًظيلس يل ين ف.
 12 . ع ى يظيلس يل ين فيلالي ن  يإل الليالن ا يس تيا 

يلن لقيع يلالا السظي ًلى ع ف أل عظل الاسا عن نف يلالي ن  
 يإل الليالن ا دا نس  يع يلال  نل يل يلا.

22 

 5 يلي   يإل الليالن نف.يلفالليع يلزنسنف يلالا الع تي يل ين ف لالسفنذ 
 1 ن سللنف لعلن لالسفنذن للقياف يلي ف يإل الليالن نف دا يل ين ف

 42 ن نل  دقليع يال الايسف تتي
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  االتساق الداخلي:االتساق الداخلي:    ..22

 ددلن يلالحقددط نددج لددظط يالال دديط يلددظيي ا لر ددالايسف اال انددط يال ددالايسف ع ددى عنسددف 
( دلظن لالل ح ديم ن يندي يلالادي  انل دلج ادنج ظل ديع تدي نحدلل 12ي ال رعنف نتلسف نج )

ل ن ا ليلظل ف يلت نف لر الايسفن اييعيدف ًلى ح ديم تدي دقدلس ندج دقدليع يال دالايسف ليلظل دف 
(. لالادددنج يج SPSSًلنددد  لذلدددك اي ددداليظيل يلالسدددين  يإلحلدددي ا )يلت ندددف ل ن ددديي يلدددذي السالندددا 

 دقددليع ( لاددذلك ال الاددل2.25ن 2.21تيدددف دقددليع يلنحدديلل تيسددع ظيلددف عسددظ ن دداللن ن سلنددف )
 .لقني   لع ع لني ليظقف يلنحيلل يلل ن نف

 

 خامساً: ثبات أداة الدراسة:

يالال دديط يلددظيي ا يال ددالايسف لنددظن   ادديع قندديا يتللساييددي ن ينددي ألددف الددل ي دداليظل
 ن دينرع  (3)لقدل يلالديلا يل دظلي يال دالايسفن لنادنج يلت ا لفقدليع لل ن ظي ن يي لتي ل فقليع
لتيسدددع س ددداف ي. ًحلدددي ن تيدندددف لظيلدددف يال اددديع ن يندددي ل دددلظ ع دددى الدددظي يلالدددا يتللسادددييل ألدددف

نددج ( ل ننددل يلنحدديلل يلين ددف يلل ن ددنف دددا يال ددالايسف ل فقددليع 2.124ن ينددي تللسادديف ألفددي )
 (ن لبا س اف عيلنف الظي ع ى يلقالي.1-12)

 (: ن يني يل ايع تللسايف ألفي لفقليع يي الايسف3 ظلي لقل )
 معدم  ألفد الفقاات المحدلا ا.

1 
 ظنلنجنظن لعل  نفتلل يلالي ن  يإل الليالن ا لظن يلن

 دا نس  يع يلال  نل يل يلا
1 – 12 2.142 

 2.123 22 – 11 ايلس اف إلظيلس يل ين فنظن أبننف يلالي ن  يإل الليالن ا  2

3 
نظن ننيل ف يلالي ن  يإل الليالن ا نج قاي ًظيلس 

 2.144 42 – 21 يل ين ف

 2.125 52 – 41 يس تيا يلالي ن  يإل الليالن ا ع ى يظيلس يل ين ف. 4

5 
ن لقيع عن نف يلالي ن  يإل الليالن ا دا نس  يع 

 يلال  نل يل يلا.
51 – 12 2.143 

 2.124 12 – 1 نحيلل يي الايسفتيدف  2
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 سادساً: المعالجة اإلحصائية:

ددددددى يلالح ندددددي  (SPSS)لقدددددظ الدددددل ي ددددداليظيل يلحزندددددف يالحلدددددي نف ل   دددددلل يال النيعندددددف
 :يلاليلنف ل لللي ًلى يلسالي   يلن  لافن لاي اليظينيال يلنم يإلحلي نفل انيسيع يإلحلي ى 

  ليالسحليف يلن نيلي.يلس ايلن لنفليلالتليليعن يلنالل  يع يلح يانف 
 (ن ينرلالاي انل لجPearson Correlationلقنيا لظط ) يلفقليع. 
  ن يني يالسحظيل يلا نSimple Regression   
 

 سابعاً: صعوبات الدراسة:

ُا ددظ يل ين دديع نلعددل  يلظلي ددف عددج ا عددتي   ين ددف رفدديل دددا يلنس قددف يل سلانددفن 
ندددظس ي دددالرل يال دددالايسيع ندددج   يلدددى  ي يلدددفل ين دددف سدددزلن ددددا يلنس قدددف يلظيي ندددف  نندددي أظن 

 يل ين يع يلنذتللس.
 

 تحليل النتائج ومناقشتها                                 

لنالعددنج عددل  يلسالددي   يلييلددف ايلددي ل عنسددف يلظلي ددفن ليإل ياددفع ى ال دديسالع 
 يلظلي ف لييالايل دلعنيالتي.

  ::أوالً: خصائص عينة الدراسةأوالً: خصائص عينة الدراسة

 ( يلي ل عنسف يلظلي ف 4 ظلي لقل )

المتغةاات 
الشخصة  
 لاللظةفة 

 فئدت المتغةاات

جدمع  
 ظفدا

جدمع  
 المجملع نزلى

 ك
 

 ك
 

 ك
 % 

 

 يل سا

 4221 21 1 22 ذتل

 1121 2 3 3 أس ى
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 122 35 12 23 يلن نل 

 

 

 يل نل

 

أقي نج  – 22
 422 3 3 -  سف 32

 3121 13 4 1  سف 42أقي نج  – 32

 2521 1 2 1  سف 52يقي نج  – 42

  22أقي نج  – 52
 2521 1 2 1  سف

 221 1 1 -  سف د ت ل 22

 122 35 12 23 يلن نل 

 

 

يلنسبي 
 يالتيظننا

 521 2 1 1 ظا لل

 3423 12 4 4 اتيلللنلا

 2221 4 2 2 ني  النل

 3121 13 5 4 ظتالللي 

 122 35 12 23 يلن نل 

نظس يل ني 
دا يللرنفف 

 يلحيلنف

 1124 4 2 2 أقي نج  سف ليحظس

 3نج  سف ًلى أقي نج 
 2422 12 2 4  سليع

 سليع ًلى أقي  3نج 
 22 1 3 4  سليع 5نج 
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% ندج 42.1أي  21 تديج( أج عظظ يلدذتلل يلدذنج أ ديالي 4نالانج نج يل ظلي لقل )
 % ندج يلن ندل  يلت دا. بدذي لنرحدر11.1أسديث أي  2ن نل  يل س نجن  دا حدنج أج دقد  

 الادد ا س داف القلناديان لبدا يلت ددا يلن الندل   دث ًلدى نلدي يإلسدديث يلندظنلنج ندج عدظظ س داف أج
تنددي نلعددل . نس  دديع يلال  ددنل يل دديلا دددا يلنددلأس نشدديلتف نددظن زيلنددف نددج ًلنتددي سرلسددي ًذي اتددي

ندج يلندظليل ندستل  3يل ظلي اللزنل ييدليظ ح م يل نل دا تي نج يل ين النجن حنث الانج أج 
الليلحدددع  13%(ن ل422 دددسف ليلس ددداف يلن لندددف لتدددل ) 32لأقدددي ندددج  22تيسدددع أعنددديلبل ادددنج 

 دددددددسف  41ل 42الليلحدددددددع أعنددددددديلبل ادددددددنج  1%(ن ل31.1 دددددددسف ) 31ل 31أعنددددددديلبل ادددددددنج 
%(ن لددلظ ليحدظ دقد  أتادل ندج 25.1 دسف ) 51ل 52الليلحع أعنيلبل ادنج  1%(ن ل25.1)

%(.  لنرحددر أج أتاددل عددظظ نددج يلنددظيلل الليلحددع أعندديلبل اددنج 2.1 ددسف اس دداف ن لنددف ) 22
ل  42 دسف. دددا حددنج ل ددلظ س ددم نالقيلاددف ددا يلنددظليل يلددذنج الالددليل  أعندديلبل اددنج  31ل  31
 %(.51.4يلس االنج )  سفن حنث أج ن نل  51ل 52 سف ل 41

نددج يلنددظنلنج نحن ددلج  2أنددي اللزنددل ييدددليظ ح ددم يلنسبددي ييتدديظننان دقددظ الاددنج أج 
نحن ددلج شددتيظس  4%(ن ل34.3نحن ددلج شددتيظس يلاتدديلللنلا ) 12%(ن ل5.1شددتيظس يلددظا لل )

%( دا تر يل ين النج يلناحل النج.  31.1نحن لج شتيظس يلظتالللي  ) 13(ن 22.1يلني  النل )
ن ندل   أج حندث يلدظتاللليسن شدتيظس لحن دف يلاتديلللنلا شدتيظس حن دف س اف يلالفي  بسي لنرحر

 ع دى ظي ًج لبدذي يلظا للن شتيظيع حن ف س اف يسيفي  نرحر لايلاليلا %(ن11.4يلس االنج)
 نس  يع يلال  دنل يل ديلان ييندل نظنلي لظن يلال  ننا يلن اللن يلالفي  ع ى ظي با ديج شال
تندينرحر ندج  .عن تدل نليقدل ددا ليإلظيلي يلقنديظي يظي تدل يلاللق ديع  قف نج نلدل قظ يلذي

ندج يلندظنلنج يادليالتل أقدي ندج  دسف  4اللزنل ييدليظ ح م نظس يل ني دا يللرنفدف يلحيلندف يج 
 1%(ن ل24.2 ددسليع ) 3الليلحددع ياددليالتل نددج  ددسف ًلددى أقددي نددج  12%(ن ل11.4ليحددظس )

 5الليلحع ياليالتل نج  13%(ن ل22 سليع ) 5 سليع ًلى أقي نج  3الليلحع ياليالتل نج 

 سليع ًلى أقي  5نج 
 3121 13 4 1  سليع 4نج 

 221 1 1 -  سليع د ت ل 4

 122 35 12 23 يلن نل 
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 4%(ن لنددظنل ليحددظ دقدد  اللليحددع يالالدد  أت ددل نددج 31.1 ددسليع ) 4ي نددج  ددسليع ًلددى أقدد
 5لرددي فتل يلحيلنددف نددج  دددا ياددلالتل  ددسليع التددلج نددج س دداف %(. لايلالدديلا ددديج2.1 ددسليع )

يادلالتل ادنج يل دسف لأقدي   دسليع الليلحدع ن نتدي ندج ييتالن  سليع با 4 سليع ًلى أقي نج 
 يلظلي ددف ن النددل ع ددى يل يلاددف بددا يل ددسف جعدد ياددلالتل الزنددظ نددج س دداف أج أي  ددسليعن 3نددج 
 ييددليظ غيلاندف اد ج لرعالقديظ نقدلظ ييندل لبدذي ييددليظن ن ندل  ندج % 42الفدلط س داالتل حندث
 .يإلظيلي   لتتل ًن يايع ى الس تا أج شيستي نج يلالا يل ن نف نج يلال لاف للنظ لظنتل

  

  ثانياً: األجابة على تساؤالت الدراسة:ثانياً: األجابة على تساؤالت الدراسة:

ييبنندددف لفقدددليع يي دددالايسف تيددددف االحظندددظ يلحدددظ ييظسدددى ليلحدددظ لقدددظ الدددل الحظندددظ اللالندددم 
يليدينا(ن تندي نلعدل ددا يل دظلي  -ييع ى ليرني نقنيا لنتلع يليني ا ل نحيلل )ييلي

 (. 5لقل )
 ( يل  ل يلن نيلي لالقظنل ظل ف يلنليدقف لاللالنم ييبننف5 ظلي لقل )

 تصنةف الحكا قةم  المتلسط الحسدب 
 ظل ف نليدقف نلالف ف  ظيا  5ًلى  –4.22نج 

 ظل ف نليدقف نلالف ف 4.22أقي نج  –3.42نج 
 ظل ف نليدقف نالل  ف 3.42أقي نج  – 2.22نج 
 ظل ف نليدقف ع نفف 2.22أقي نج  – 1.42نج 

 ظل ف نليدقف ع نف  ظيا  1.42أقي نج  – 1
 عل  لالف نل يلسالي   يلنال  قف انحيلل يلظلي ف:

 يلح يانف ليالسحليديع يلن نيلنف لنحيلل يلظلي ف(: يلنالل  يع 6 ظلي لقل )

المتلسط  المحدلا
 اونحااف المعةداي الحسدب 

ياللي: لعل  نفتلل يلالي ن  
 2.524 3.12 يإل الليالن ا

 2.42 4.14 يل يسا: أبننف يلالي ن  يإل الليالن ى
 2.11 3.12يل يلث: ننيل ف يلالي ن  يإل الليالن ا نج 
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ندددددظن لعدددددل  نفتدددددلل يلالي دددددن  يإل دددددالليالن ا لدددددظن يلندددددظليل ددددددا  المحااااالا اول  
 نس  يع يلال  نل يل يلا:

(ن نني نانج أج أدليظ عنسدف يلظلي دف 3.12ييلي ا   ) نالعل أج يلنالل   يل يل ل ا ظ
نليدقلج اظل ف نلالف ف ع ى نحلل لعل  نفتلل يلالي دن  يال دالليالن ا لدظنتلن لن دزن يلالفدي  
ظل دف لعدل  يلنفتدلل لدظن ًظيلس يل ين دف ًلددى ل دلظ دتدل لي دل لنفتدلل يلالي دن  يإل ددالليالن ا 

ل دلظ ييدالرف ددا يل يسدم يل  ندا ليلنتسدا لظن يلنظيلل دا نس  ديع يلال  دنل يل ديلان لذلدك ل
ظليتتددددل لدتنتددددل ل ن نددددف 2221لددددظنتل. لنستددددظ يلاحنددددلي ) (ن أسدددد  ت نددددي زيظ لعددددا يلنددددظنلنج ليم

يلالي ددن  يإل ددالليالن ا تيسددع ً ددال ياالتل ل نشدديلتف دددا عن نددف يلالي ددن  يإل ددالليالن ان لس ددي  
 السفنذ يلي   يإل الليالن نف يلن  لاف عسظني اللعل نلعل يلالسفنذ.

لقظ  نظن أبننف يلالي ن  يإل الليالن ى دا نس  يع يلال  نل يل يلا:محلا الندن  ال
(ن نني نانج أج أدليظ عنسف يلظلي ف نليدقلج ع ى 4.14ا   يلنالل   يل يل ل نحلل يل يسا )

نحلل أبننف يلالي ن  يال الليالن ا إلظيلس يل ين ف اظل ف نلالف ف. حنث الالفط بذ  يلسالن ف نل 
( ع ى أج أبننف يلالي ن  يإل الليالن ا ل نسرنيع 1144يلظيل ف يلالا قيل اتي ح نج ليغم )

يللاحنف ال القي أبننف عج يلنسرنيع يللاحنف لذلك لالزينظ أبننف بذ  يلنسرنيع يلنالن  ف غنل 
دا ح ل لقننف يلنليلظ يلاشلنف يلالا ال اليظنتين ليلل يالع لييبظيف يلالا يسش ع يظي تي 
ليلالا قظ الح ل ت نل نج يلنسرنيع ليلق يعيع يلييلف يلقنيل اتي. أج أبننف يلالي ن  

دا تلستي أظيس انظ يإلظيلس ال يعظبي ع ى يلال لف ع ى يلنال نليع يلان نف  يإل الليالن ا التنج
 يلنحن ف لنلي تالتي نج أ ي الحقنط ييبظيف يلنسشلظس.  

: لقظ ا    المحلا الندلث  مرى ممداس  التخطةط اإلستااتةج  من قب  إرااة الجدمع 
لظلي ف نليدقلج ع ى نحلل (ن نني نانج أج يدليظ عنسف ي3.12يلنالل   يل يل ل نحلل يل يلث )

 نظن ننيل ف يلالي ن  يال الليالن ا نج قاي ًظيلس يل ين ف اظل ف نلالف ف.

 قاي ًظيلس يل ين ف
يلليال: يس تيا يلالي ن  يإل الليالن ا 

 2.12 3.32 ع ى يالظيلس

يليينا: يلن لقيع يلالا السظي ًلى ع ف أل 
 2.14 3.55 عظل الاسا عن نف يلالي ن  يإل الليالن ا
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اوراء فاا  الرلائاألاوقساادا فاا   علااىالتخطااةط اإلسااتااتةج   انعكاادس المحاالا الاابااع 
(ن نني نانج أج أددليظ عنسدف يلظلي دف 3.32لقظ ا   يلنالل   يل يل ل نحلل يلليال ا   ) الجدمع  

دقددلج ع دددى نحدددلل ظلل يلالي دددن  يإل دددالليالن ا دددا الح دددنج ييظيل ددددا يلظلي لاييق ددديل ددددا نلي
يل ين ددف اظل ددف نالل دد ف. لن ددزل يلايحددث بددذ  يلسالن ددف ًلددى أج يلالي ددن  يإل ددالليالن ا يلددذي 
قينع ا  يلنس  ف يلال  نننف لل نالل ننيل ال  ا لنقف السظي ًلى الح نج يالظيل دا تيددف يلدظلي ل 

نحالنددي أج نتددلج يلالي ددن  يإل ددالليالن ا قددظ ييددالل اف ددف ن نسددف نددج يلددظلي ل ليالق دديل. نددج يل
ليالق دديل ظلج يييددلن. ع ندديا ادد ج يلالي ددن  يإل ددالليالن ا بددل عن نددف ن ددالنلس لشددين ف نال  ددم 

 س يحتي نشيلتف  ننل يل ين نج دا لعل يلي ف لعنيج الفيع تل عسظ يلال انط. 
ل عدددظل الاسدددا عن ندددف يلالي دددن  يلن لقددديع يلالدددا الدددسظي ًلدددى عددد ف أالمحااالا الخااادمس  

(ن نندي 3.55ا   يلنالل د  يل ديل ل نحدلل يليدينا ) يإل الليالن ا دا نس  يع يلال  نل يل يلا:
نانج أج أدليظ عنسف يلظلي ف نليدقلج ع ى أج  نحلل يلن لقيع نسظي ًلى عد ف أل عدظل الاسدا 

قدظ ألعدحع يل ظندظ عن نف يلالي ن  يإل الليالن ا دا نس  يع يلال  نل يل يلا اظل ف نلالف دف. ل
ندددج يياحددديث يل  نندددف يلالحدددظنيع يلالدددا  ددداللي تتي نس  ددديع يلال  دددنل يل ددديلا ددددا عن ندددف السفندددذ 
يلي   يال دالليالن نف يلييلدف اتدي. حندث ًج يلن لددف لييظيلك ال دلظ يلالحدظنيع ن  دا يلدظيدل 

 ( ع دى أج أبدل يلالحدظنيع2221لر ال ظيظ لاذي أقلى يل تظ دا نقيلنالتي. لالستظ يلالعنا )
يلالددا اللي دد  يلال  ددنل يل دديلا: غندديم لسنددف لد  ددفف ليعددحف لايلالدديلا عدد ف د يلنددف يلالي ددن . 

 غنيم ياللالزيل يلنيلا ليل ني ا.
 يلفالدددليع يلزنسندددف يلرزنددف لالسفندددذ يلي ددد  يإل ددالليالن نف ددددا يل ين دددف: المحاالا السااادرس 

ي قنندف لأع دى للإل ياف ع ى بذي يل سيي الل ي اليليك يلالتليليع يلح يانف نج يدري عدل  أقد
قننف لن نل  ي ال يايع أدليظ يل نسدف لاللالندم تدي دقدلس ندج دقدليع يال دالايسف ايلس داف ل ا دظ يلالدا 
السالنا ل ن ل الالل يإل ياف ع ى ي   ف يلنحلل يل يظا نج يري  ظلي نسيقش يلفالدليع يلزنسندف 

لالف ددنل لالسفنددذ يلي دد  يإل ددالليالن نف دددا يل ين ددف. لدننددي ن ددا عددل  لسالددي   يلنحددلل يل دديظا 
 يلسالي  :

 (: يلفالليع يلزنسنف  يلرزنف لالسفنذ يلي   يإل الليالن نف دا يل ين ف7 ظلي لقل )
 الفتاات يل نسف يل ين ف
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أقي نج  سف 
 % ليحظس

نج 
 سف 

ًلى أقي 
 3نج 

  سليع

% 

 3نج 
ًلى أقي 

 5نج 
  سليع

% 

ًلى  5نج 
أقي نج 

12 
  سليع

% 
12 

 سليع 
 د ت ل

% 

 2 2 11 4 44 11 32 1 1 2 23 رفيل
 42 5 52 2 42 5 33 4 11 2 12 سزلن
 14 5 21 12 42 12 31 11 11 4 35 يلت ا

( يلفالددليع يلزنسندف يلالدا العد تي يل ين ددف لالسفندذ يلي د  يإل ددالليالن نف 7نادنج يل دظلي لقدل )
 نج يري ي ليل نقيلسف انج  ين ف رفيل ل ين ف سزلن ع ى يلسحل يلاليلا: 

 عنسددف يلظلي ددف دددا  ين ددف رفدديل الددلن أج يللقددع يلددذي العدد   % نددج 1أج :جدمعاا  ظفاادا
% نج عنسف يلظلي ف 32يل ين ف لالسفنذ ي  تي يإل الليالن نف بل أقي نج  سف ليحظس.  أج 

دا  ين ف رفيل اللن أج يللقدع يلدذي العد   يل ين دف لالسفندذ ي  تدي يإل دالليالن نف نالدليل  
رفيل الدلن أج ي دف ددا  ين دف% ندج عنسدف يلظل 44 دسليع. أج  3انج يل دسف ًلدى أقدي ندج 

 5ًلددى أقددي نددج  3يللقددع يلددذي العدد   يل ين ددف لالسفنددذ ي  تددي يإل ددالليالن نف نالددليل  اددنج 
% نددددج عنسددددف يلظلي ددددف دددددا  ين ددددف رفدددديل الددددلن أج يللقددددع يلددددذي العدددد   11 ددددسليع. أج 

الالفددط عنسددف  ددسليع.  12ًلددى أقددي نددج  5يل ين ددف لالسفنددذ ي  تددي يإل ددالليالن نف نالددليل  اددنج 
  سليع. 12 ين ف رفيل ع ى أج نظن السفنذ يلي   يإل الليالن نف عنج يلظلي ف دا 

  ندج عنسدف يلظلي دف ددا  ين دف سدزلن الدلن أج يللقدع يلدذي العد   11أج جدمع  نازلى %
يلظلي دف % ندج عنسدف 33أج  الليالن نف بدل أقدي ندج  دسف ليحدظس يل ين ف لالسفنذ ي  تي يإل

دا  ين ف سزلن اللن أج يللقدع يلدذي العد   يل ين دف لالسفندذ ي  تدي يإل دالليالن نف نالدليل  
% ندج عنسدف يلظلي دف ددا  ين دف سدزلن الدلن أج 42 دسليع أج  3انج يل سف ًلدى أقدي ندج 

 5ًلددى أقددي نددج  3يللقددع يلددذي العدد   يل ين ددف لالسفنددذ ي  تددي يإل ددالليالن نف نالددليل  اددنج 
يلظلي ف دا  ين ف سزلن اللن أج يللقع يلذي الع   يل ين دف % نج عنسف 52 سليع أج 

% ندج عنسددف 42 دسليع. أج  12ًلدى أقدي نددج  5لالسفندذ ي  تدي يإل دالليالن نف نالددليل  ادنج 
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يلظلي ف دا  ين ف سزلن اللن أج يللقع يلذي الع   يل ين ف لالسفنذ ي  تدي يإل دالليالن نف 
  سليع.   12بل أت ل نج 

 غيلانددف أدددليظ عنسددف يلظلي ددف يالفقددع ع ددى أج يلفالددلس يلزنسنددف %( أي 42:أج )كااا الجاادمعتةن
 ددسليع لبددذي نددي يتددظ  ت نددل نددج  5ًلددى أقددي نددج  3لالسفنددذ يلي دد  يإل ددالليال نف الالددليل  اددنج 

يلايح نج ع ى أج يلفاللس يلزنسندف يلنسي داف لالسفندذ يلي د  يإل دالليالن نف ددا نس  ديع يلال  دنل 
ًج يل ن ندديع يلنال  قددف ايالسالدديك دددا يلان ددف  ددسليع ط 5ًلددى أقددي نددج  3يل دديلا الالددليل  اددنج 

ييتيظنننددف ال ددال لط  ددسليال ظنظس ل حتددل ع ددى نددظن  لظالتددي لتفيلالتددين لايلالدديلا دددإج يلي ددف 
يال ددالليالن نف نسا ددا أسال ددال لط لقالدديا أ ددلي ل حتددل ع ددى  ددلظس يال ددالليالن نيع دددا يلللددلي 

يلاللقنع يلزنسا يلنالادل ددا ًلى ييبظيف يلالا النال لنفتي دا يلي ف يال الليالن نفن للذي دإج 
لعددددل يلي  ر ددددالليالن نف لنس  دددديع يلال  ددددنل يل دددديلا نالددددليل  نددددي اددددنج  ددددرث ًلددددى ينددددا 

  سليعن انسني نال ظعذلك دا ا عتي ًلى عشل  سليع.ط 
للقددددظ الددددل يلال ددددلط لتددددذ  يلسق ددددف دددددا السددددين  يلال ددددلنل يلن ددددالنل ليلال بنددددي لرعالندددديظ 

  ل نس  ف يلال  نننف )يل ين ف( نيال دف عدج (ن ا ج يلالي نPCIQAنس  يع يلال  نل يل يلا )
سنلذك نس  يع ييعنيي نج حنث يإل يل يلزنسا: عيظس ني اللعل يلي د  يإل دالليالن نف ددا 

 5نس  دديع ييعندديي لنددظس نددج  ددسالنج ًلددى  ددرث  ددسليعن انسنددي اللعددل ل  ين ددف دددا حددظلظ 
  سليع.

  

  ستراتيجية:ستراتيجية:المحور السابع: تحديد مسؤولية وضع، وتنفيذ، ورقابة الخطة اإلالمحور السابع: تحديد مسؤولية وضع، وتنفيذ، ورقابة الخطة اإل

للإل ياددف ع ددى بددذي يل ددسيي الددل ي دداليليك يلالتددليليع يلح دديانف نددج يددري عددل  أقددي 
قننف لأع ى قننف لن نل  ي ال يايع أدليظ يل نسف لاللالنم تي دقلس ندج دقدليع يال دالايسف ايلس داف 
ل ا ظ يلالا السالنا ل ن ل الالل يإل ياف ع ى ي   ف يلنحلل يل يال نج يري  ظلي نسيقش الحظنظ 
ن سللنف لعلن لالسفنذن للقياف يلي دف يإل دالليالن نف. لدنندي ن دا عدل  لسالدي   يلنحدلل يل ديال 

 لالف نل يلسالي  :
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 (: الحظنظ ن سللنف لعلن لالسفنذن للقياف يلي ف يإل الليالن نف8 ظلي لقل )
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( الحظنددظ ن ددسللنف لعددلن لالسفنددذن للقياددف يلي ددف يإل ددالليالن نف 8لناددنج يل ددظلي لقددل ) 1 

: أج جدمع  ظفادانج يري ي ليل نقيلسف انج  ين ف رفيل ل ين ف سزلن ع ى يلسحل يلاليلا:  2 

% نج عنسف يلظلي ف دا  ين ف رفيل اللن أج ن سللنف لعل يلي ف يإل الليالن نف ييلف 52 3 

% نددج عنسددف يلظلي ددف دددا  ين ددف رفدديل الددلن أج ن ددسللنف السفنددذ 70اددد ن  ددا يل ين ددف.  لأج  4 

% نج عنسف يلظلي ف 57يلي ف يإل الليالن نف ييلف اد نظليل للسل يل يلظلي ل لييق يل. ل أج  5 

 6 .ن سللنف لقياف يلي ف يإل الليالن نف ييلف اد يل  سف يلالسفنذنف دا  ين ف رفيل اللن أج

% ندج عنسدف يلظلي دف ددا  ين دف سدزلن الدلن أج ن دسللنف لعدل يلي دف 75أج  جدمع  نزلى  7 

% نددج عنسددف يلظلي ددف دددا  ين ددف سددزلن 92يإل ددالليالن نف نددج يياللدديل ن  ددا يينسدديل. لأج  8 

اللن أج ن سللنف السفندذ يلي دف يإل دالليالن نف ندج يياللديل ندظليل للسل ديل يلدظلي ل لييق ديل.  9 

% نج عنسف يلظلي ف دا  ين ف سزلن اللن أج ن سللنف لقياف يلي ف يإل الليالن نف نج 83لأج  10 

 11 ييالليل ن  ا يل ين ف.  

دا تر يل ين النج الالفط ع دى أج ن دسللنف لعدل % نج عنسف يلظلي ف 51: أج كا الجدمعتةن 12 

% نددج عنسددف 11يلي ددف يإل ددالليالن نف نددج يياللدديل ن  ددا يينسدديل لن  ددا يل ين ددف.  ل  13 

يلظلي ف ددا تدر يل دين النج الالفدط ع دى أج ن دسللنف السفندذ يلي دف يإل دالليالن نف ندج يياللديل  14 

ل دين النج الالفدط ع دى % ندج عنسدف يلظلي دف ددا تدر ي51نظيلل للسل يل يلدظلي ل ليالق ديل.  ل  15 

 16 أج ن سللنف لقياف يلي ف يإل الليالن نف نج ييالليل ن  ا يل ين ف.

  17 

 18  ثالثاً: مقارنة بيـن آراء المبحوثيـن في الجامعتيـن المبحوثتيـن:ثالثاً: مقارنة بيـن آراء المبحوثيـن في الجامعتيـن المبحوثتيـن:

(: عل  أليل يلناحل نج دنني نال  ط ايي   ف يلنفاللحف دا يل ين النج ليلسقي  9 ظلي لقل ) 19 

 20 يلنشاللتف

 النقدط المشتاك  جدمع  نزلى جدمع  ظفدا اٍوسئل  ا.

1. 
نددي سقددي  يلقددلس 
يلالدددددددا الالنالدددددددل 
 اتي يل ين ف؟

يل ين ف يللحنظس دا  -
 نحيدرف رفيل.

ل دددددلظ ظعدددددل نددددديظي  -
ندددددددددددددددج يلحتلندددددددددددددددف 
)ا  يع لزيلس يلال  نل 

يلنلقدددددددددددل يل  ليددددددددددددا  -
ل  ين ددددددددف )يلنس قددددددددف 

 يلظيي نف(.
 يلالي دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  -

يإل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالليالن ا 

يلنلقل يل  ليددا لتدي ندج  -
يل دددددددددددددددين النج لتلستندددددددددددددددي 
يل ددين النج يللحندددظالنج ددددا 

 نسي قتل.
الالنالددل ُتددي  نددج يل ددين النج  -
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يل يلا( ليلنس  يع 
 يييلن.

ل ددلظ حددلل  ددين ا  -
ن تددددددددددددددز اشدددددددددددددددتي 

 تيني.

ليالسفالدددددددددددددددي  ع دددددددددددددددى 
 يلن النل.

نلي  ددددددددددددددف يلي ددددددددددددددف  -
يال ددددددالليالن نف اشددددددتي 

 ظللي.
السدددددددددددددددددددل  يلادددددددددددددددددددلين   -

يلن للحددددف نددددج قاددددي 
 يل ين ف.

ال ددددددلظ تددددددليظل أتيظنننددددددف 
ظيلندددددف نسب دددددف )عنيسندددددف  ليم

 انف(.لأ س

2. 

ندددددددددددددي سقدددددددددددددي  
يلعد ف يلالدا 
الال دددددددددددل اتدددددددددددي 

 يل ين ف؟

يلا دظ يل  ليددا عدج  -
يل يلددنف ليلنسددي ط 

 ياليلن.
ل دددددلظ النننددددددز اددددددنج  -

يإلظيلنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنج 
ليالتدددددددددددددددددددددددددددددددددديظنننج 
)يل نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديسننج 

 ليي يسم(.
عدددددددد ف يلال ددددددددلنط  -

ل اددددددددددددددددلين  لق ددددددددددددددددف 
يل دددلل  ليلحددددليدز 

 يلنقظنف ل   اف.
ل ددددلظ عدددد ف دددددا  -

أعدددددظيظ يل  ادددددف ددددددا 
ا   يلاليلليع 

 يل ين ف.دا 

ق دددددددددددددددددددددف يلنليددددددددددددددددددددددط  -
 ليلال تنزيع.

يلف ددددددددلس اددددددددنج يإلظيلس  -
يل  ندددددددددددددددددددددي لاقندددددددددددددددددددددف 

 يلن اللنيع يإلظيلنف.

ل ددلظ نلتزندددف شددظنظس ددددا  -
ياليدددددديذ يلقددددددليليع )أغ انددددددف 
يلقددددليليع الاليددددذ نددددج قادددددي 
يل  سدددف يلالسفنذندددف لن  ددددا 

 يينسيل(.
ل ددلظ د ددلس أل الايعددظ اددنج  -

يإلظيلس يل  نددددددددددددددددي لاقنددددددددددددددددف 
يلن دددداللنيع يإلظيلنددددف دددددا 

 .يل ين ف
عددددد ف يلندددددليلظ يلنيظندددددف  -

لت ددددلس يلنلدددديلنف لت فددددف 
 يلالش ني لق ف يلظيي.

عددددد ف يللقيادددددف يإلظيلندددددف  -
 ليلنيلنف.

3. 

نددددددددي يلفددددددددلل 
يلالدددددددددددا نددددددددددددج 
يلننتددددددددددددددج يج 
ال دددددددددددددال  تي أل 

يال ددددددددددددددالفيظس نددددددددددددددج  -
يالنتيسندديع يلناليحددف 
)يلاسنددددددددددددف يلالحالنددددددددددددف 
ل  ين ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف( 

ال ددددددددددددددددددددلنل سردددددددددددددددددددددل  -
يلن  لنددديع لي ددداليظيل 
يلالتسللل ندددددددددددددددددددددددددددددددددديع 

 يلحظن ف.

ن لدددددددف نال  ادددددديع  ددددددلط  -
يل نددددددددددين ننددددددددددي ن  دددددددددددا 
يلفللددددددددددددددف ال ددددددددددددددالحظيث 

اليددددددددظل ظلي دددددددديع  ظنددددددددظس 
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يج ال السنتدددددددددددددي 
 يل ين ف؟

لي ددددددال رلتي اشددددددتي 
أتاددل دددا يلف يلندديع 
ليلنسي ددددددددايع يلالددددددددا 
اليددددددددددددظل يل ين دددددددددددددف 

 ليلن النل.
لدل ن داللن يلتفديلس  -

يلنتسنددددددددددددددددف لددددددددددددددددظن 
يل ددين نج نددج يددري 
يلالدددددددظلنم ليلال بندددددددي 
لايلالدددددددددديلا يلالفددددددددددي  
ن ددددددددددظالع يللعددددددددددي 

 يللرنفا.
 

 يلن النل.
يل نددي ع ددى زندديظس حلدددف  -

يل ين دددددددددددف ندددددددددددج يلندددددددددددسل 
يل دددددددددسلنف يلنقظندددددددددف ندددددددددج 

 يلحتلنف.
الف ندددددي يلتدددددليظل يل نيسندددددف  -

ليال دددالفيظس ندددج نيل ددديع 
يل ين دددددددددف ندددددددددج يل  ادددددددددف 
يلن ندددددددظنج ددددددددا يل ن ندددددددف 

 يلال  نننف ليإلظيلنف.

4. 

ندددي يلالتظندددظيع 
يلالدددددددددا التدددددددددظظ 
أ ددددددددددددددددددددددددددالقليل 

 يل ين ف؟

يحالنيلنددددددددددف يدالالددددددددددي   -
دددددددددددلل  ل ين دددددددددديع 
أيددددلن نسيد ددددف دددددا 

 يلنس قف.
ل ددددلظ نسيد ددددف نددددج  -

قاددددددددددددددددي يلت ندددددددددددددددديع 
يلحتلننددددددددددددددف دددددددددددددددا 

 يلنس قف.
السددددددددددددديقل أعدددددددددددددظيظ  -

 يل  اف  سلنيا.
ق دددف يلندددليلظ يلنيظندددف  -

ليلالفدددددددددددددددي  ت فدددددددددددددددف 
 يلالش ني.

 الق ايع  لط يل ني. -
يلنسيد ددددددددددددددددددف اددددددددددددددددددنج  -

نس  ددددددددددديع يلال  دددددددددددنل 
يل دددددددديلا نددددددددج أ ددددددددي 
ي دددالق يم أتادددل عدددظظ 

 ننتج نج يل  اف.
 

ت ددددددددلس يال ددددددددالقيالع نددددددددج  -
يل يسددددددددددددددددم ييتدددددددددددددددديظننا 

 ليإلظيلي.
ق ددددف عددددظظ يلنا ددددل نج نددددج  -

قاددددي لزيلس يلال  ددددنل يل دددديلا 
ليلنس  دددددددددددديع ياليددددددددددددلن 

 يلحتلننف ليلييل.
يلالفي  ن ظي ظلليج يل ني  -

 دا يلتفيليع يلسيظلس.

ندددددددددددددددي أبدددددددددددددددل  .5
يلقعددديني يلالدددا 

عدددددددددددددددظل ي دددددددددددددددالقليل  -
يلقنددددددديظيع يإلظيلندددددددف 

ال ددددددددددددددلنل يلنليدددددددددددددددط  -
 ليلالين .

عدددددظل ي دددددالقليل يلندددددلرفنج  -
ييتددددددديظنننج ل يإلظيلندددددددنج 
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اللي تتدددددددددددددددددددددددددي 
يل ين دددددف ددددددا 
يللقددددددددددددددددددددددددددددددددع 

 يلحيلا؟

 يل  ني.
يلادددددددددددددظي ي أل ق دددددددددددددف  -

يليددددددظنيع يلنقظنددددددف 
ندددددج قادددددي يل ين دددددف 
 ل نلرفنج ليل  اف.

 دا لري فتل.
 ع ف يلنليلظ يلنيلنف. -

  21 

 22  رابعاً: أختبار فرضيات الدراسة:رابعاً: أختبار فرضيات الدراسة:

يلن دالق ف )يللعدل ن لييبنندفن ال نل ظ ال  نل ذي ظاللدف ًحلدي نف ل نال ندليع يلفلعنف يالللى:  23 

 24 ليلن لقيع( ع ى يلنال نل يلاليال )نظن ننيل ف يلالي ن  يإل الليالن ا نج قاي ًظيلس يل ين ف(.

(: سالي   الح ني يالسحظيل اليالايل أ ل يلنال نليع يلن الق ف )يللعل ن  10 ظلي لقل ) 25 

 26 لييبننفن ليلن لقيع( دا يلنال نل يلاليال )ننيل ف يلالي ن  يإل الليالن ا(

  يلنحيلل
(R) 

 
(R2) BETA T 

 يلنح لاف
ن اللن 
 يلظاللف

ظيلفاغنل 
 ظيلف

لعل  نفتلل 
 ظيلف *2.24 2.13 2.34 2.12 0.35 يلالي ن  يال الليالن ا

أبننف يلالي ن  
 ظيلف *2.222 3.312 2.51 2.22 2.51 يإل الليالن ا

ن لقيع عن نف 
 ظيلف *2.225 2.113 2.42 2.21 2.42 يلالي ن  يإل الليالن ا

 27 

 28 (33ن 1(ن لظل ف يلحلنف = )α≤ 2.25ذيع ظاللف ًحلي نف ع ى ن اللن ظاللف ) )*(

 29 ( ينالا:10نالانج نج يل ظلي )

ل لظ ال  نل ذي ظاللف ًحلي نف ل نال نليع يلن الق ف )يللعل ن ييبننفن ليلن لقديع(  30 

ددا يلنال ندل يلالديال )ندظن ننيل دف يلالي دن  يإل دالليالن ا ندج قادي ًظيلس يل ين دف( ددا تدي ندج  31 

( يلقدلس يلالف دنلنف ل نال ندليع يلن دالق ف R2يل ين النج يلناحل النج ن يا. لنلعل ن يني يلالحظنظ ) 32 

بننددددفن ليلن لقدددديع( دددددا ن دددداللن يلالاددددينج ل نال نددددل يلالدددديال )ننيل ددددف يلالي دددددن  )يللعددددل ن يي 33 

( 2.12( اددنج )R2يإل دالليالن ا ندج قاددي ًظيلس يل ين دف(. حنددث الليلحدع قدنل ن ينددي يلالحظندظ ) 34 
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( ت ع ى س داف ددا نحدلل 2.22تيقي س اف دا نحلل لعل  نفتلل يلالي ن  يإل الليالن ا ل) 35 

 36 يل ين النج ن يا.  أبننف يلالي ن  يإل الليالن ا دا تي نج 

ال نل دظ الد  نل ذي ظاللدف ًحلدي نف ل نال ندليع يلن دالق ف )يللعدل ن  الفاضة  الندنة   37 

لييبنندددددفن ليلن لقددددديع( ع دددددى يلنال ندددددل يلالددددديال )يس تددددديا يلالي دددددن  يال دددددالليالن ا ع دددددى يظيلس  38 

 39 يل ين ف(.

)يللعل ن (: سالي   الح ني يالسحظيل اليالايل أ ل يلنال نليع  يلن الق ف 11 ظلي لقل ) 40 

 41 لييبننفن ليلن لقيع( دا يلنال نل يلاليال )يس تيا يلالي ن  يال الليالن ا ع ى يظيلس يل ين ف(

 يلنحيلل
(R) 
 

(R2) 
 

BETA 
T يلنح ل

 اف
ن اللن 
 يلظاللف

ظيلفاغنل 
 ظيلف

لعل  نفتلل يلالي ن  
 يال الليالن ا

 ظيلف *2.212 2.534 2.424 2.12 0.40

 ظيلف *2.222 5.241 2.214 2.42 2.21 أبننف يلالي ن  يإل الليالن ا
ن لقيع عن نف يلالي ن  

 يإل الليالن ا
 غنل ظيلف 2.122 1.222 2.214 2.24 2.24

 42 (33ن 1(  ظل ف يلحلنف = )α≤ 2.25ذيع ظاللف ًحلي نف ع ى ن اللن ظاللف ) )*(

 43 ( ينالا:11نالانج نج يل ظلي )

ظاللف ًحلي نف ل نال نليع يلن الق ف )يللعل ن لييبننف( دا يلنال نل يلاليال  ذلل لظ ال  نل  - 44 

 45 ي ع ى يظيلس يل ين ف(.ا ذ)يس تيا يلالي ن  يال الليال

 46 ظاللف ًحلي نف ل نال نل يلن القي )يلن لقيع( دا يلنال نل يلاليال . يعظل ل لظ ال  نل ذ -

( يلقددددلس يلالف دددددنلنف ل نال نددددليع يلن دددددالق ف )يللعددددل ن ييبنندددددفن R2لنلعددددل ن ينددددي يلالحظندددددظ ) 47 

ليلن لقيع( ددا ن داللن يلالادينج ل نال ندل يلالديال )يس تديا يلالي دن  يال دالليالن ا ع دى يالظيلس(.  48 

( تيقدي س داف ددا نحدلل ن لقديع عن ندف 2.24( ادنج )R2حنث الليلحع قدنل ن يندي يلالحظندظ ) 49 

ا نحلل أبننف يلالي ن  يإل الليالن ا دا تدي ( ت ع ى س اف د2.42يلالي ن  يإل الليالن ا ل) 50 

 51 نج يل ين النج ن يا.

 52 

 53 أستنتاجات الدراسة:
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 54  النتائج المتعلقة باألجابة على تساؤالت الدراسة:النتائج المتعلقة باألجابة على تساؤالت الدراسة:

ظلع يلسالي   أج أدليظ ن النل يلظلي ف نليدقلج اظل دف نلالف دف ع دى لعدل  نفتدلل يلالي دن   .1 55 

 56 يال الليالن ا لظنتل.

ندددددل يلظلي دددددف نليدقدددددلج ع دددددى أبنندددددف يلالي دددددن  يالعدددددل ندددددج يدددددري يلسالدددددي   أج أددددددليظ ن ال .2 57 

يإل دددالليالن ا ايلس ددداف إلظيلس يل ين دددف اظل دددف نلالف دددفن لأج يلالي دددن  يال دددالليالن ا نلعدددل  58 

 59 لسنف لل يلف يل ين ف.

ظلع يلسالي   ع ى أج أدليظ ن النل يلظلي ف نليدقلج اظل دف نلالف دف ع دى قنديل ًظيلس يل ين دف  .3 60 

 61 يلي ف يال الليالن نف ليلي   يلالسفنذنف.اننيل ف يلالي ن  يإل الليالن ا دا ًعظيظ 

انسددددع يلسالددددي   أج أدددددليظ ن النددددل يلظلي ددددف نليدقددددلج اظل ددددف نالل دددد ف ع ددددى نددددظن يس تدددديا  .4 62 

يلالي دن  يإل دالليالن ا ددا يظيلس يل ين دفن لأج يلالي دن  يإل دالليالن ا نتدل ددا ال زنددز لل   63 

 64 يل ني يل ين ا ليلال يلج انج نيال ف ظلي ل ليق يل يل ين ف.

ك يأج أددددليظ ن الندددل يلظلي دددف نليدقدددلج اظل دددف نلالف دددف ع دددى ييلنددديل لييظل  أرتدددلع يلسالدددي   .5 65 

ايلن لقدددديع يلالددددا الددددسظي ًلددددى عدددد ف أل عددددظل الاسددددا عن نددددف يلالي ددددن  يإل ددددالليالن ا دددددا  66 

 67 نس  يع يلال  نل يل يلا.

أرتدددلع يلسالدددي   أج غيلاندددف أددددليظ ن الندددل يلظلي دددف نليدقدددلج ع دددى أج يلفالدددلس يلزنسندددف لالسفندددذ   .2 68 

 69  سليع.    5ًلى أقي نج  3ف الالليل  ني انج يلي   يإل الليال ن

يالعددل نددج يددري يلسالددي   أج أدددليظ عنسددف يلظلي ددف دددا تددي نددج يل ددين النج نالفقددلج ع ددى نددي  .1 70 

ن ددددا: أج  ن ددددسللنف لعددددل يلي ددددف يإل ددددالليالن نف ع ددددى عدددديالط ن  ددددا يينسدددديل لن  ددددا  71 

لي ل يل ين دددف. أج ن ددددسللنف السفنددددذ يلي ددددف يإل ددددالليالن نف ع دددى عدددديالط نددددظيلل للسل دددديل يلددددظ 72 

 73 ع ى عيالط ن  ا يل ين ف.   القل أج ن سللنف لقياف يلي ف يإل الليالن نفل ليالق يل. 

  74 

 75 نتائج اختبار فرضيات الدراسة:نتائج اختبار فرضيات الدراسة:

ظاللددف ًحلددي نف ل نال نددليع يلن ددالق ف )يللعددل ن  يل ددلظ الدد  نل ذ الفاضااة  االللااى  76 

ييبننددفن ليلن لقدديع( دددا يلنال نددل يلالدديال )نددظن ننيل ددف يلالي ددن  يإل ددالليالن ا نددج قاددي ًظيلس  77 

 78 يل ين ف(. نني ن سا لد  يلفلعنف يللفلنف.    
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ظاللدددف ًحلدددي نف ل نال ندددليع يلن دددالق ف )يللعدددل ن  يل دددلظ الددد  نل ذالفاضاااة  الندنةااا   79 

لنال نددددددددل يلالدددددددديال )ظلل يلالي ددددددددن  يإل ددددددددالليالن ا دددددددددا الح ددددددددنج ييظيل دددددددددا لييبننددددددددف( دددددددددا ي 80 

يلظلي لاييق يل دا يل ين ف(. لبذي ن سا لد  يلفلعنف ايلس اف ل نحيلل يلل ن نف )يللعدل ن  81 

 82 لييبننف(.

عظل ل لظ ال  نل ذي ظاللف ًحلي نف ل نال نل يلن القي )يلن لقيع( دا يلنال نل يلاليال  - 83 

 84 ا ع ى يظيلس يل ين ف(. لبذي ن سا قالي يلفلعنف ايلس اف )يس تيا يلالي ن  يال الليالن

 85 ل نحلل يلل ن ا )يلن لقيع(.

 86 

 87  --االستبانة االستبانة --( ( 11ملحق رقم )ملحق رقم )

 88  ::أوالً: المعلومات العامةأوالً: المعلومات العامة

 89 يل ين ف:....................................................................... ي ل .1

 90 ًس ى                         □ذتل                   □يل سا       .2

 91  03 - 02 □  سف  03 - 02 □  سف  33 - 31 □  سف  32 - 22 □يل نل: .3

 92  سف د ت ل 02  □  سف 

 93 ظتاللليس □ني  النل  □ اتيلللنلا   □ ظا لل   □يلنسبي ييتيظننا:  .0

 94 يلظي لسايلق ل: .0

 95 3نج  سف ًلى أقي نج  □أقي نج  سف ليحظس     □نظس يل ني دا يللرنفف يلحيلنف:  .0

 96 سليع   8 سليع ًلى أقي نج  0نج  □ سليع  0 سليع ًلى أقي نج  3نج  □ سليع 

 97  سليع د ت ل. 8 □

 98  يسنيا :أ   ف حلي يلالي ن  يإل الليالن ا دا نس  يع يلال  نل يل يلا: 

 99 نظن لعل  نفتلل يلالي ن  يإل الليالن ا:يلنحلل ييلي: 

 
 ا.

 يلنفليظيع
أليدط 
 النينيا 

(5) 

 أليدط
(4) 

 نحينظ
(3) 

ال 
 أليدط

(2) 

ال 
أليدط 
 أاظيا 

(1) 
     ن الادددددددددل نفتدددددددددلل يلالي دددددددددن  يإل دددددددددالليالن ا    .1
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 ليعحيا لظن يلقي ننج ع ى ًظليس يل ين ف. 

2.  

نتدددظف يلالي دددن  يإل دددالليالن ا ًلدددى الحظندددظ  
يلالل تددديع يلن دددالقا نف نلالتدددزيا ع دددى يلالفتندددل 
يللحددددددددم ظلج يلالقنددددددددظ ادددددددديلالفتنل ايلنيعددددددددا 

 ليلحيعل.  

     

3.  

نشدددددنل نفتدددددلل يلالي دددددن  يإل دددددالليالن ا ًلدددددى 
يالادددددددي  أ ددددددديلنم ع نندددددددف لللدددددددظ لاللرندددددددف 
ظيلالتددددددي ل للددددددلي ًلددددددى  يلنددددددليلظ يلناليحددددددف ليم

 ييبظيف يلنسشلظس. 

     

4.  

نتددددددظف يلالي ددددددن  يإل ددددددالليالن ا ًلددددددى اسدددددديل 
ً ددددددالليالن نيع نحددددددظظس التددددددظف ًلددددددى لعددددددل 
تلنددديع قددديظلس ع دددى يلف دددي ال ددداليظيل يلندددليلظ 

يلناليحدددددف ددددددا ردددددي يلنيدددددي ل ليإلنتيسنددددديع 
 يلنيال فف إلس يز أبظيف يل ين ف.

     

5.  
بددل عن نددف ي ددالليالن نف يسدد  نالعددنج يلالتنددس 
يدعددددي يل ددددلط ي ددددال ياف ل رددددللف يلان نددددف 

 يلنحن ف ايل ين ف.
     

2.  
نفتددددلل يلالي ددددن  يإل ددددالليالن ا ال نيال ددددف  

ندل نفتدلل يإلظيلس يال دالليالن نف ددا ي ددليع 
 تي نستني. 

     

1.  
يلالي ددددددددن  يإل ددددددددالليالن ا ي ددددددددف نالل دددددددد ف 
لا نددددظس يي ددددي نحددددظظ دنتددددي ل دددديلف يل ين ددددف 

 لغينيالتي لأبظيدتي. 
     

4.  
يلالي ددن  يال ددالليالن ا بددل عن نددف الساددس لنددي 

 ننتج أج نحظث تلس  ن الشلف يلن القاي.
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1.  
يلي ددددف يال دددددالليالن نف نددددج أبدددددل نيل ددددديع  

 عن نف يلالي ن  يإل الليالن ا.
     

يإل لي نف يلالش ن نف با  زل ل ن ا يلي     .12
 نج يلي   يإل الليالن نف.

     

 100 

 101 مرى أهمة  التخطةط اإلستااتةج  بدلنسب  إلرااة الجدمع  المحلا الندن   

 
 ا.

 المفاارات
 تمدمد  ألافق 
(5) 

 ألافق
(4) 

 محدةر
(3) 

ال 
 ألافق
(2) 

ال 
ألافق 
 أبرا  
(1) 

1.  
نلعدددددل يلالي دددددن  يإل دددددالليالن نى لسندددددف 

 يل ين ف.لل يلف 
     

2.  
نادددنج يلالي دددن  يإل دددالليالن نى ييبدددظيف 

 )يلقلنلس ليلا نظس( ل  ين ف.
     

3.  
ن ددددديعظ يلالي دددددن  يإل دددددالليالن نى ع دددددى 

 اسيل دلط يل ني دا يل ين ف.
     

4.  
الحظنددظ  ع ددى نستددظ يلالي ن يإل ددالليالن ا

 نليحي يلسنل ليلال لنل ل  ين ف.
     

5.  
دددددا القلنددددف  ُن ددددتل يلالي ن يإل ددددالليالن ا

لالسلنددددددل قسددددددليع يالاللدددددديي اددددددنج ظلي ددددددل 
 لأق يل يل ين ف ليلان ف يلييل نف.

     

2.  
 نددج القنددنل يإل ددالليالن ا يلالي ددن  ننتددج  
 .إلظيلس يل ين ف يلظيي نف يلان ف

     

1.  
 ع ددددددى يإل ددددددالليالن ا يلالي ددددددن  ن دددددديعظ

ال زنددز سقددي  يلقددلس يلالددا الالنالددل اتددي ًظيلس 
 يل ين ف.
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4.  
 ع ددددددى يإل ددددددالليالن ا يلالي ددددددن  ن دددددديعظ

ن يل دددف سقدددي  يلعددد ف يلالدددا الل دددظ ددددا 
 ًظيلس يل ين ف.

     

1.  
 ع ددددددى يإل ددددددالليالن ا يلالي ددددددن  ن دددددديعظ

الحظندددددددددظ ييلللنددددددددديع ددددددددددا عندددددددددي ًظيلس 
 يل ين ف.

     

12.  
 ع ددددددى يإل ددددددالليالن ا يلالي ددددددن  ن دددددديعظ

 يلان ددددف ددددا يلناليحدددف يلفدددلل ي التشددديف
 .نستي ليال الفيظس يلييل نف

     

11.  
ال سددم ن ددتل يلالي ددن  يإل ددالليالن ا دددا 
 يلنشيتي يلالا قظ الحظث ن القارا.

     

12.  
ن دددددديعظ يلالي ددددددن  يإل ددددددالليالن ا ع ددددددى 
ن لدف يلالتظنظيع يلالا اللي تتدي يل ين دف 

 دا يلان ف يلييل نف.
     

13.  
ن دددددددديعظ يلالي ددددددددن  يإل ددددددددالليالن ا دددددددددا 
 ال لنل يلتنتي يإلظيلي لظلي ل يل ين ف.

     

14.  
نددددددددددددددددددلدل يلالي ددددددددددددددددددن  يإل ددددددددددددددددددالليالن ا 

 ياليددددديذ ددددددا يل ين دددددفً يليانلشدددددظياإلظيلس 
 .يلقليليع

     

15.  

 ًظيلس يل ين دددف ددددا يل دددن لس قدددظلس زنددديظس
 لاللشددددددددددددنظ يلناليحددددددددددددفن يلنددددددددددددليلظ ع ددددددددددددى

حددددددددظلظيلقنلظ  دددددددددا لذلددددددددك اليلنلددددددددتي
 .ع نتي يلنفللعف

     

12.  
 نحقددددط يلالي ددددن  يإل ددددالليالن ا يلالس ددددنط

 لياللالدددددزيل يلسشدددددي ن أل ددددد  نيال دددددف ادددددنج
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 العددددد تي يلالدددددا يإل دددددالليالن نف اييبدددددظيف
 .يل ين فًظيلس 

 102 

 103 مرى ممداس  التخطةط اإلستااتةج  من قب  إرااة الجدمع  المحلا الندلث  

 المفاارات ا.
ألافق 
 تمدمد  
(5) 

 ألافق
(4) 

 محدةر
(3) 

ال 
ألافق 

(2) 

ال 
ألافق 
 أبرا  
(1) 

1.  
القددددلل ًظيلس يل ين ددددف الددددنيغف لسنالتددددي يلالددددا ال اددددل عددددج 

 اللللبي لني اللنظ أج التلج ع ن  دا يلن القاي.
     

2.  
القدددلل ًظيلس يل ين دددف الدددنيغف ل ددديلالتي يلالدددا الادددنج دنتدددي 

 يل ينف أل يلتظف نج ًسشي تي.
     

3.  
الالدددددللى ًظيلس يل ين دددددف لعدددددل أبدددددظيف عيندددددف لييلدددددف 

 ال  ى إلس يزبي ن القارا.
     

4.  
القدددلل ًظيلس يل ين دددف اظلي دددف يلان دددف يلييل ندددف )يلال ندددليع 

ليلظننلغليدندف...ًل ( لالد  نل ال دك يل ني نف لييقاللديظنف 
 يلال نليع ع نتي.

     

5.  
الظلا ًظيلس يل ين ف ان التي يلظيي نف )يلتنتدي يلالسرنندان 
يالنتيسندديع يلنيظنددف ليلاشددلنفن ليل قيدددف يلالسرنننددف( لنددج 

  ل الحظظ أبل سقي  يلقلس ليلع ف دنتي.
     

الحددظظ ًظيلس يل ين ددف يلاددظي ي يإل ددالليالن نف )نددي ن ددم أج   .2
 القلل ا  دا يلنلح ف يلن القا نف(. 

     

1.  
القدددلل ًظيلس يل ين دددف انرلندددف بنت تدددي يلالسرنندددا ندددل ندددي 

 الال  ا  يإل الليالن نف يلنياليلس.
     

     الالللى ًظيلس يل ين ف نلي  ف السفنذ يإل الليالن نف لالدللس   .4
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 ظللنف.

1.  
 يلي ددددددددددددف أبدددددددددددظيف الددددددددددددنيغف يل ين دددددددددددف ًظيلس القدددددددددددلل

 يلالددددددا يل ينددددددف ييبددددددظيف نددددددل يإل ددددددالليالن نف انددددددينالرلل
 .يل  ني يإلظيلس الع تي

     

12.  
إلغددلي   (SWOT) ال دداليظل ًظيلس يل ين فالح ن  ددليع

 يلالي ن  يإل الليالن ا.
     

11.  
 ددددددا ال ددددديبل يلالدددددا يإل دددددالليالن نيع ًظيلس يل ين دددددف السفدددددذ

ليإلنتيسندددددددديع  ل قددددددددظليع يلنالددددددددلدلس يين ددددددددي يال دددددددداليظيل
 .يلناليحف

     

      .لألظيل ن يننل النيغف ًظيلس يل ين ف القلل  .12

13.  
 يلنل لنف ييبظيف السفنذ س اف اقنيا القلنإظيلس يل ين ف

 .يلنل لنف ل ن يننل لدقيا  ظللين اشتي
     

14.  
 عسددددددددظ يلاللددددددددحنحنف يإل ددددددددليليع ًظيلس يل ين ددددددددف الاليدددددددذ

 ييبددددددظيف عددددددج ييظيل دددددددا يسحددددددليف ل ددددددلظ نرحرددددددف
 .يلنحظظس دا يلي ف

     

 104 

 105 المحلا الاابع  مرى انعكدس التخطةط االستااتةج  على االراء االرااي للجدمع  

 المفاارات ل.
أليدط 
 النينيا 

(5) 

 أليدط
(4) 

 نحينظ
(3) 

ال أليدط 
(2) 

 ال أليدط أاظيا 
(1) 

1.  
 داا يإل الليالن  يلالي ن   يبل

دا ظلي ل  تفيلس ييظيل الح نج
 .يلنيال ففلأق يل يل ين ف 

     

2. 
 دا يإل الليالن ا يلالي ن   يبل
 ل  ين ف. يلالسيد نف يلقظلس ال زنز
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3. 
ز  يإل الليالن ا يلالي ن  عز 

 نل يلالتنف قظلس يل ين ف ع ى
 .يلييل نف يلان ف نال نليع

     

4. 
 دا يإل الليالن ا يلالي ن   يبل

 يلنليلظ لي اليظيل ًظيلس الح نج
 .يل ين فيلناليحف لظلي ل لأق يل 

     

5. 

دا  يإل الليالن ا يلالي ن   يبل
الييذ  ظعل عن نف لسل ليم

يلقليليع دا نيال ف يلن يالع 
 .يإلظيلنف ليإلتيظنننف

     

2. 
 يبل يلالي ن  يإل الليالن ا دا 
 الحفنز يل ين نج لت م لال تل.

     

1. 
 يعظ يلالي ن  يإل الليالن ا 
دا يل ين ف دا اللدنل نليلظ 

 يلالش ن نف. ظنظس لسفقيالتي 
     

4. 
حقط يلالي ن  يإل الليالن ا 

ل  ين ف قظلس أتال ع ى يلعا  
 ليلالحتل دا ًظيلس عن نيالتي.

     

1. 

تيج ل الي ن  يإل الليالن ا ظلل 
نتل دا ال زنز لل  يل ني 

يل نيعا ليلال يلج انج نيال ف 
 ظلي ل لأق يل يل ين ف.

     

12. 
أ تل يلالي ن  يإل الليالن ا دا 

يلنايظليع ليل ني السشن  
 يإلاالتيلي.
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 106 

يلنحلل يليينا: أبل يلن لقيع يلالا السظي ًلى ع ف أل عظل الاسا عن نف يلالي ن   107 

 108 يإل الليالن ا دا نس  يع يلال  نل يل يلا:

 المفاارات ا.
ألافاااااااااااااااق 

 تمدمد  
(5) 

 ألافق
(4) 

 محدةر
(3) 

 ال ألافاااااااااااااق
(2) 

ال ألافاااااااق 
 أبرا  
(1) 

1.  
 يلالي ددن  دددا يلنالا ددف يي دديلنم القدديظل
 يالقاللدديظنف نليتاالتددي ل نال نددليع لعددظل

 .ليل  ننف ليلالقسنف ليال النيعنف
     

2.  
 يلف ددددديي نحظلظندددددف أ ددددديلنم يلالي دددددن 

يلال دلنل يلشديني ددا  ًلدى نتدظف يلذي
 .يل ين ف

     

3.  
نحظلظنددددددف يلنشدددددديلتف يللي دددددد ف لتيدددددددف 
يي ددليف دددا عن ندديع يلالي ددن  ع ددى 

 ن اللن يل ين ف.
     

4.  
  يلرزنف إلعظيظ يلنليلظيلنيلنفنحظلظنف 

 .لالسفنذبي يإل الليالن نف يلي  
     

5.  
 يلقددددددي ننج االددددددظلنم يالبالندددددديلعدددددد ف 

يإل ددالليالن نف دددا  يلي دد  ًعددظيظ ع ددى
 يل ين ف.

     

2.  
 يلنيظنددددددددددف يلحددددددددددليدز عدددددددددد ف الددددددددددلدنل

 يلي   ًعظيظ ع ى ل قي ننج ليلن سلنف
 .لالسفنذبي

     

1.  
 يل  ندددددي يإلظيليع ادددددنج يلالس دددددنط غنددددديم

 .ليلالسفنذنف ع ى ن اللن يل ين ف
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4.  
 يبنندددددددددف يلليعدددددددددحف يللسندددددددددف غندددددددديم

يإل دددددددددالليالن ا لدددددددددظن ًظيلس  يلالي دددددددددن 
 .يل ين ف

     

1.  
ع ف يالبالنيل اال بني يلناليللنج 
دددددددددا ًعددددددددظيظ يلي دددددددد  يإل ددددددددالليالن نف 

 ل  ين ف.
     

12.  
يلنلتزنددف لددظن يلقندديظيع يل ين نددف دددا 

 عن نف يالييذ يلقليليع.
     

11.  
يلل دددددددددديلف للسنددددددددددف عدددددددددد ف لعددددددددددل  

يل ين ف لظن قنيظيع يل ين دف يلن سندف 
 ا ن نف يلالي ن  يإل الليالن ا .

     

12.  
 إلعدددددظيظ يلرزندددددف يلن  لنددددديع قلدددددلل
 .ع ى ن اللن يل ين ف يلي  

     

13.  
سقددل يلتفدديلس يلناليللددف ادديلالي ن  

 يإل الليالن ا ع ى ن اللن يل ين ف.
     

14.  

عددددد ف  يبزندددددف يلتنتدددددي يلالسرنندددددان 
ييسرندددف ليل دددلي لن عن نددديع يالاللددديي 
لاللزنددددل يلنتدددديل لالحظنددددظ يللددددرحنيع 

 ل ن نف يلالي ن  يإل الليالن ا. 

     

15.  
يالدالقيل ًلى يلليق نف ليلنلعلعنف ددا 
عن ندددددددديع يلالي ددددددددن  ع ددددددددى ن دددددددداللن 

 يل ين ف.
     

12.  
يالدالقدددددديل ًلددددددى سرددددددل يلقندددددديا لالقددددددلنل 

 يل ين ف.ييظيل ع ى ن اللن 
     

     ع ف الاسا ندست  ًظيلس يلال نندل ع دى   .11
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 ن اللن يل ين ف.

14.  
يالدالقدديل ًلددى الحظنددظ ليعددل لن ددسللنف 
يل تددددددددف يلن سنددددددددف ا ن نددددددددف يلالي ددددددددن  

 يإل الليالن ا ع ى ن اللن يل ين ف.
     

11.  
 دا ن يعظ ل ن  لنيع سريل اللدل عظل

 يلرزنددددف ليلن  لندددديع يلانيسدددديع الددددلدنل
 .ل الي ن 

     

22.  
 يل تدددديز ليسشدددد يي يللقددددع الددددلدل عددددظل

 يل ندددددي ا عادددديل يل ين دددددف دددددا يإلظيلي
 .يلنلننف

     

ط 109 
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    ن  ا يل ين ف.   .3
    نظليل للسل يل  يلظلي لالييق يل.   .4

5.  
 تيع ييل نف ايلالس نط نل يل تيع 

 يلظيي نف.
   

     تيع ييل نف )ي الشيلنف(.  .2
 أيلن: )نل ى ذتلبي(:   .1

 115 

 116 

 117 

 118 

 119  يل يا: الأنك:
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..................................................................................... 121 

.......................... 122 
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..................................................................................... 124 
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ني يلفلل يلالا نج يلننتج يج ال ال  تياال السنتي يل ين ف؟  .3 126 

................................................................................ 127 

ني يلالتظنظيع يلالا التظظ أ القليل يل ين ف؟  .4 128 
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ليا يا: أذتل أبل يلنرحريع أل ييدتيل يلالا ال يبل دا س ي  عن نف يلالي ن  يإل الليالن ا  133 

 134 دا يل ين ف؟

1. ..................................................................................... 135 

...................................... 136 

2. ..................................................................................... 137 

...................................... 138 

3. ..................................................................................... 139 

...................................... 140 

 141 شيتلنج لتل ح ج ال يلستل

 142 

 143 

 144 

 145 

 146 التوصيات:

ا دددظ يإل يادددف ع دددى ال ددديسالع يلظلي دددف لنسيقشدددالتي لنسيقشدددف سالدددي   ييالاددديل دلعدددنيالتين  147 

ال ددديبل ددددا ال دددلنل يلالي دددن   ننتدددج يج يلالللدددنيع يلالددداالللددد ع يلظلي دددف ًلدددى ن نلعدددف ندددج  148 

 149 تني ن ا:ل يال الليالن ا دا نس  يع يلال  نل يل يلان 

ي دداليظيل نفتددلل يلالي دددن  يال ددالليالن ا ت  ددد لم ًظيلي حددظنث ن ددديعظ نس  دديع يلال  دددنل  .1 150 

 151 يل يلا ع ى يلال ق ل نل ان التي يلظيي نف ليلييل نف. 

تدددديظل نسبددددي ذي تفدددديلس لالننددددز دددددا ن دددديي أسشددديل ظي ددددلس ل الي ددددن  ليلال ددددلنل نددددل ل ددددلظ  .2 152 

 153 يلالي ن  ليلال لنل.

يال ال يسف اانلع يليالس ل ن يبنف ددا عن ندف يلالي دن  يإل دالليالن ا ع دى أج التدلج لدظنتي  .3 154 

سظليع لللش عني لنحيعليع ع ى ن اللن عيٍي دا  القلل ا قظتني لعا اليقل يلنس قف. 155 

 156 يلالي ن  يإل الليالن ا.

رزل ل الي دددن  يإل دددالليالن ا )لعدددل ننزيسندددف ييلدددف يلددد يلدددظعل يلنددديلا يل ندددي ع دددى الدددلدنل .4 157 

 158 (.يإل الليالن ا ل الي ن 
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يلال يلج انج ظلي ل يل ين دف ندج أ دي ال اندط يلي دف يلحيلندف ندج يدري نشديلتف يل دين نج  .5 159 

ظيلننج( دا لعل أدتيلبل حالى نال ل يلالي ن  ايلليق نف.  160 ايل ين ف )أتيظنننج ليم

يل ددين نج )يلنددظليل ليللسل دديل دددا  ننددل يلحددلل ع ددى نشدديلتف أتاددل ق ددي  ننتددج نددج  .2 161 

 162 يلن اللنيع يالتيظنننف ليإلظيلنف( دا ًعظيظ يلي ف يال الليالن نفن لالسفنذنتي.

يل ندددي ع دددى اسددديل  قيددددف السرننندددف لدددظن يل دددين نج ددددا يل ين دددف انفتدددلل لأبنندددف يلالي دددن   .1 163 

يري يال الليالن ان نل ال زنز يال يبيع يل ين نج سحل ننيل ف يلالي ن  يال الليالن ا نج  164 

 165 سشل يل قيدف يلالا ال نط نفيبنل ًن يانف سحلبل.

قندددديل يلالي ددددن  يإل ددددالليالن ا ع ددددى سردددديل ليق ددددا نالتينددددي ا نددددظيا عددددج يلالينددددنج ليلحددددظا  .4 166 

 167 ليلنايل فن ليلاللتنز ع ى ييلللنيع دا يل ني.

ًعيظس يلسرل دا يال الليالن نيع يلنالا ف ليلنلعلعف ن اقيا نل الحظنظ أل د  يلعد ف دنتدي  .1 168 

 169 ي   اظن ف. لعر تي للعل

 170 

 171 

 172 الملخص

ظلي دددف ننظيسندددف الال يبدددديع  -يلالي دددن  يال دددالليالن ا ددددا نس  ددديع يلال  دددنل يل ددديلاط 173 

 174 طيلنظنلنج دا  ين يع عنيسنف ييلف

ن لدددف يال يبدديع يلنددظنلنج حددلي ي دداليظيل يلالي ددن  يإل دداللالن ا  ًلددى يلظلي ددف بددظدع 175 

 176 رفدديل ل ين ددف سددزلن.دددا نس  دديع يلال  ددنل يل دديلان لشددني ن النددل يلظلي ددف ُتددر  نددج  ين ددف 

 177 يال ددالليالن ان لأبننددف يلالي ددن  نفتددلل لعددل  لالعددنسع نحدديلل يلظلي ددف يلال ددلف ع ددى نددظن

 178 قادي ندج يإل دالليالن ا يلالي دن  يل ين دفن لندظن ننيل دف إلظيلس ايلس اف يإل الليالن ا يلالي ن 

ييق دددديلن ا يلددددظلي ل دددددا ييظيل الح ددددنج دددددا يإل ددددالليالن ا يلالي ددددن ًظيلس يل ين ددددفن لأس تدددديا  179 

يإل دالليالن ان  يلالي ن  عن نف الاسا عظل أل ًلعع ف السظي يلالا ليلاللتنز ع ى أبل يلن لقيع 180 

 181 يإل ددالليالن نفن لن لدددف ن ددسللنف يلي دد  لالسفنددذ يل ين ددف العدد تي يلالددا يلزنسنددف لالحظنددظ يلفالددليع

 182 يإل الليالن نف. يلي ف للقياف لالالفنذن لعلن

يلالح ن دا لأ د لم يلظلي دف يلننظيسندفن دقدظ الدل يلللدفا يعالنظع يلظلي دف ع دى يلندست   183 

%( ندج 11.5( ليلالدا الن دي )35الح ني يال دالايسيع يلن دالل  ف لعدظظبي )لنس ل ًعظيظ ي الايسف  184 
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( لالدددددددل يحال ددددددديم SPSS/PCيلن الندددددددل ييلددددددد ننج يدددددددري السدددددددين  يلالح ندددددددي يإلحلدددددددي ا ) 185 

لإل يادف ع دى أ د  ف  يلنالل  يع يلح يانف ليالسحليديع يلن نيلنف لي اليليك ن دينرع ياللالادي  186 

 187 أني أبل يلسالي   يلالا اللل ع ًلنتي يلظلي ف دتا: يلظلي ف لييالايل دلعنيالتي.

  أج أبل يلن لقيع يلالا الع ف عن نف يلالي ن  يإل الليالن ا با نحظلظندف يلندليلظ يلنيلندف 188 

 189 إلعظيظ يلي   يإل الليالن نف لالسفنذبي. 

  يل دديلا لالسفنددذ يلي دد  يإل ددالليالن نف الالددليل  أج يلفالددلس يلزنسنددف يلنحددظظس دددا نس  دديع يلال  ددنل 190 

 191 . سليع 5 ًلى أقي نج 3 انج

 192 دددا( ليلن لقدديع ييبننددفن يللعدل ن) يلن ددالق ف ل نال نددليع ًحلدي نف ظاللددف يذ الدد  نل ل دلظ 

 193 دنُتددي  ندددج( يل ين دددف ًظيلس قاددي نددج يإل دددالليالن ا يلالي ددن  ننيل ددف ندددظن) يلالدديال يلنال نددل

 194 .  ن يا  يلناحل النج يل ين النج

 195 بدذ  ع دى يلاسديل عدلللس أللالم أستي ًال  نظس لناشلسن يلسالي   ا   ال الال يلظلي ف أج للغل

 196 أت ل ننيل ف دتن عنقل ال ننل ًلى يل لنط يلنسظنف سفا ع ى قظني يل نل لنحيللف يلسالي  

 197 : دنيلق ي  يلال  ننا. تني أشالن ع يلالللنيع ع ى ني ن ا  ظنف

 198 لدددظنتي التدددلج أج ع دددى يإل دددالليالن ا يلالي دددن  ن ندددفدن  ل ن ددديبنف يليادددلس ااندددلع يال دددال يسف 

 199 .يلنس قف ليقل لعنم

 200 دن ننددددل ليللسل دددديل ظليليلندددد) يل ددددين نج نددددج ننتددددج ق ددددي  أتاددددل نشدددديلتف ع ددددى يلحددددلل 

 201 .لالسفنذنتي يال الليالن نفن يلي ف دنإعظيظ( ليإلظيلنف يالتيظنننف يلن اللنيع

 202 

Abstract: 203 

"Strategic Planning (SP) in Higher Education Institutions-A field 204 

Study of the attitudes of the managers in Universities of Dhofar and 205 

Nizwa" 206 
The aim of this research is to investigate trends of strategic 207 
planning in higher education institutions in both the academic 208 
and administrative roles through a field study on Dhofar 209 
University and the University of Nizwa. The study discussed 210 
several topics including identifying the extent and clarity of the 211 
concept, the importance of strategic planning for university 212 
administration, the extent of strategic planning, and its role in 213 
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improving performance in departments, focusing on the most 214 
important obstacles that lead to poor or the absence of the 215 
strategic planning process in higher education institutions. The 216 
study further identified the time periods set by the university to 217 
implement the strategic plans, learn the responsibility of the 218 
situation, implement, and control the strategic plan at the 219 
university. 220 
The study relies on the analytical descriptive method and the 221 
method of field study. It was prepared to identify and then 222 
analyze the 35 answered questionnaires, which represent 223 
79.5% of the indigenous community. The statistical analysis 224 
using SPSS program was employed to calculate averages, 225 
standard deviations, and the extraction coefficients that link the 226 
answers of the study questions and test the hypotheses. The 227 
most important findings of the study were: 228 
• The most important obstacles that weaken the strategic 229 

planning process are the limited financial resources for the 230 
preparation of strategic plans and their implementation. 231 

• The time period specified in the higher education institutions 232 
for the implementation of strategic plans ranges between 3 233 
to 5 years. 234 

• The existence of a statistically significant effect of the 235 
independent variables (clarity, importance, and constraints) 236 
in the dependent variables (the practice of strategic planning 237 
by the university administration) in each of the two 238 
universities together is noticed. 239 

Although the study results are reasonably good and promising, 240 
it is recommended that further follow-up studies on relevant 241 
issues be conducted in an attempt to move forward on the 242 
same track leading to a deeper and better understanding and 243 
practice in the higher education sector. The recommendations 244 
further include the following: 245 
• To employ professional expertise that can contribute to the 246 

strategic planning process provided that they are familiar 247 
with the culture of the region; 248 

• To ensure the participation of the largest possible number of 249 
the concerned work force especially high and middle 250 
managers in the preparation and implementation of the 251 
Strategic Plan. 252 

 253 
 254 : المفتاحية الكلمات
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 255 يلالي ددددن  ننس  ددددف يلال  ددددنل يل دددديلان  ين ددددف رفدددديلن  ين ددددف سددددزلن ن يلالي ددددن  يإل ددددالليالن ا

 256 ل ال  نل يل يلا. يإل الليالن ا

 257 المصادر العربية:

 258 يلتالم:ط- أ

(ن طيلالي ددن  يإل ددالليالن اطن ظيل يلن ددنلس ل سشددل ليلاللزندددل 2212يل ددتيلسفن اددري ي ددفن ) - 259 

 260 ليل ايعفن عنيج.

 261 (ن طيإلظيلس يلن يللسطن نتالاف يل لنمن نلل. 2222يل  نان ع ا ) -

(ن طيدددددلي ل يإلظيلس يلن يلدددددلسطن ظيل غلندددددم ل  ايعدددددف ليلسشدددددلن 2221يل ددددد نان ع دددددا ) - 262 

 263 يلقيبلس. 

ن 1(ن طلددسيعف يلالسننددف يإلظيلنددف دددا يلقددلج يلحدديظي ليل شددلنجطن   2223يللددلجن لعددظ ) - 264 

 265 ظيل يللعي ل سشلن  للني.

ظاللي (ن طيإلظيلس يإل الليالن نف: نفيبنل لحيالع ال انقنفطن ظيل ن د2221يلق يننجن أحنظ ) - 266 

 267 ل سشل ليلاللزنلن عنيج.

(ن طيلالي ن  أ ا لنايظ  عينفطن يل ا ف يل يسنفن ظيل لعي ل سشدل 2221غسنلن ع نيج ) - 268 

 269 ليلاللزنلن عنيج.

 270 يلظللنيع:ط- م

ظيلس يل دددددلظس 1115يليفدددددي ان عاددددديا لاينلنددددديجن  ندددددلين ) - (ن طيلالي دددددن  يال دددددالليالن ا ليم 271 

نددف ليلنلددلدنفن يلن  ددظ يل يلددثن يلشددين ف دددا يلنس  دديع ييتيظنننددفطن ن  ددف يلظلي دديع يلنيل 272 

 273 (ن يلن تظ يل لاا ل ظلي يع يلنيلنف ليلنللدنف.1يل ظظ )

(ن ط يلالي ن  يإل الليالن ا ددا نس  ديع يلال  دنل يل ديلا: ظلي دف 2222يلق يننجن أحنظن ) - 274 

 275 ن يل ظظ يل يسا. يلن  ظ يل ينج عشل نالح ن نف ال انقنفطن ن  ف يل  لل ييقالليظنف ليإلظيلنف
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(طن لقدددديع يلالي ددددن  2211يلت دددد ل نحنددددظ اددددج نلعددددا ن لاظيلسددددف نحدددديزل ع ددددا يحنددددظ ن) - 276 

 PdF 277يال دددالليالن ا ددددا  ين دددف أل يلقدددلن ندددج ل تدددف سردددل أععددديل بن دددف يلالدددظلنا دنتددديط 

 http://www.google.iq 278ا

لال  ددنل يل ددين ا (نطاللددلل نقالددل  لال انددط يلالي ددن  يال ددالليالن ا دددا ي2222ح نجنح ددج) - 279 

يلنلددددددددددليطنن  ف يلاللانفنعددددددددددظظ ييلنيل ن نددددددددددف يلنلددددددددددلنف ل اللانددددددددددف يلنقيلسددددددددددف ليالظيلس  280 

 281 يلال  نننفننلل

 282 يلل ي ي يل  ننف:ط- ع

ظلل يلالي دددن  يال دددالليالن ا ددددا  دددلظس يالظيل (ن طليقددل 2211يلددظ سان ًنددديظ ع دددا نحندددى ) - 283 

طل ددديلف ظتالدددللي   -ظلي دددف للدددفنف الح ن ندددف ددددا يل ين ددديع يلسرينندددف يلف  ددد نسنف-يلنس  دددا 284 

 285 ن ين ف ظنشط

(ن يلالي ددن  يال ددالليالن ا دددا يل ين ددف يإل ددرننف دددا 2222يلددظ سان ًندديظ ع ددا نحنددى ) - 286 

 287 علل ن يننل يل لظسطن ل يلف ني  النلن يل ين ف يإل رننفن غزس.

(ن طيل رقددددف اددددنج يلالل دددد  يال ددددالليالن ا لددددظن يإلظيلس يل  نددددي دددددا 2222يلظبددددظيلن نددددلليج ) - 288 

ظلي ف ننظيسنف ع ى  ين يع ق ي  غزسطن ل يلف  –لننزالتي يلالسيد نف  يل ين يع يلف   نسنف 289 

 290 ني  النلن يل ين ف يإل رننفن غزس.

(نطن لقدديع ال انددط يلالي ددن  يال ددالليالن ا دددا يل ين دديع يلف  دد نسنف 2221يل ل نعدديظي ) - 291 

 292 نيل ين ف يال رننفنغزس.نظيسنفط ل يلف ني  النل دا ق ي  غزس ظلي ف ن

(ن طظلي ددددف ليقددددل يلالي ددددن  يال ددددالليالن ا دددددا يلنسرندددديع غندددددل 2222ييشددددقلن ًاددددليبنل ) - 293 

 294 يلحتلننف يلنح نف دا ق ي  غزسطن ل يلف ني  النلن يل ين ف يإل رننفن غزس.

( طليقددل يلننيل دديع يالظيلنددف دددا يل ين دديع يلييلددف دددا  2224عاي دداننسالتى  دد ننيج) - 295 

 296 يل التيطل دديلف ني  ددالنل ياللظج لنشددترالتي نددج ل تددف سرددل يالظيلنددنج دنتددي ليقالليحدديالتل لن

 297 ن ين ف يلنلنلكنياللظج.

 298 ألليط يل ني:ط- ث

http://www.google.iq/
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(ن طيلالي دن  يإل دالليالن اطن سدظلس سدظلس قنديا ييظيل يلحتدلنى دددى 2221يلاحندلين  د ظن ) - 299 

يلنسرنددديع يلحتلنندددف: ندددظيي قي ندددف قندددديا يالس ددديز يلنالليزسدددفن يلنسرندددف يل لاندددف ل السننددددف  300 

 301 يإلظيلنفن  ين ف يلظلي يل لانفن يلقيبلس.

(ن طيلال  دنل يل ديلا لنلي تدف يلالحدظنيع ددا عدلل يلنحيدردف ع دى 2221يلالعنان  ننفن ) - 302 

يلتلنددددف يلل سنددددفطن للقددددف عنددددي نقظنددددف ل سددددظلس يالق نننددددف طًظيلس يلنددددليلظ يلاشددددلنف لنال  ادددديع  303 

يإللالقيل انس  يع يلال  نل يل يلا لظلي ن  ا يلال يلج يلي ن ا ليلنس قظس يري يلفاللس ندج  304 

 305 لن ت نف يلاللانفن لرل .2221نيلا  15 – 13

شدلنفطن ظللس الظلناندفن يل ين دف يإل درننفن ا(ن طًظيلس يلندليلظ يل2224أال يلللان  ينان ) - 306 

 307 غزس.

(ن طيلالي دن  يال دالليالن اطن ظللس الظلناندف ن يل ين دف يإل درننفن غدزس 2225يلفلين ني دظن ) - 308 

 . 309 

ا  د  سف عنديج ل دلط (ن طأبل ًال يبيع ال لنل يلال  نل يل يلا دد2221يلت نلين  تنين ) - 310 

ًلددر  نس  ددديال طن للقددف عندددي نقظنددف ل سدددظلس يالق نننددف طًظيلس يلندددليلظ يلاشددلنف لنال  اددديع  311 

يإللالقيل انس  يع يلال  نل يل يلا لظلي ن  ا يلال يلج يلي ن ا ليلنس قظس يري يلفاللس ندج  312 

 313 لن ت نف يلاللانفن لرل .2221نيلا  15 – 13

لالي ن  يال الليالن ا دا نس  ديع يلال  دنل يل ديلاطن (ن طيلالفتنل لي2222يل   يجن ييلظن ) - 314 

 315 للقف نقظنف ل ن القى يإلظيلي يلليال ل  ن نف يل  لظنف لإلظيلس.

(ن طنال  اديع ال اندط يلالي دن  يإل دالليالن ا ددا نس  ديع يلال  دنل 2221ح نجن نياليلن ) - 316 

 317 ادددديع يل دددديلا يل ندددديساطن للقددددف عنددددي نقظنددددف ل سددددظلس يالق نننددددف طًظيلس يلنددددليلظ يلاشددددلنف لنال 

يإللالقيل انس  يع يلال  نل يل يلا لظلي ن  ا يلال يلج يلي ن ا ليلنس قظس يري يلفاللس ندج  318 

 319 لن ت نف يلاللانفن لرل .2221نيلا  15 – 13

(ن طيلالليددط ادنج نيل ديع يلال  دنل يل ديلا لنال  اديع يلالسنندف ددا 2222عن يجن لديلحفن ) - 320 

اف يلال  دددنل لنال  اددديع يلالسنندددف  ددد  سف عنددديجط للقدددف عندددي نقظندددف ل للشدددف يالق ننندددف طً دددال ي 321 
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لن ن دددق ن يلنسرندددف 2222ظن دددنال  14 – 11يإل النيعندددفط ليلنس قدددظس يدددري يلفالدددلس ندددج  322 

 323 يإل رننف ل اللانف ليل قيدف ليل  لل )يإلن ن تل(.

 324 ييظلف ليلل ي ط يلل ننف:ط- ك

 325 )س يف: يل  ف يل لانف(. 2221 - 2222ظلني  ين ف رفيل:  -

طنشددددلل  ًعددددظيظ ً ددددالليالن نف ال ددددلنل يلال  ددددنل يل دددديلا دددددا (ن 2222لزيلس يلال  ددددنل يل دددديلان ) - 326 

 327 ط    سف عنيج.2222 – 2222   سف عنيج 

 328 (ن ًظيلس لي الليالن نف يل ن نيعن عنيج.2221يلن نل يل لاا ل نحي انج يلقيسلسننجن ) -

 329 اإلجنبية: المصادر

- Cohen, Melanie (2006), "Public Sector Strategic Planning: Is It 330 

Really Planning Or Is It Really Strategy Or Is It Either Or Both?", 331 

Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of 332 

the University of Maryland University College, in partial fulfillment 333 

of the requirements for the degree of Doctor of Management . 334 

- Dooris, Michael J., John M. Kelley, & James F. Trainer (eds.) 335 

(2004). “Successful Strategic Planning. New Directions for 336 

Institutional Research, no. 123. San Francisco: Jossey-Bass.  337 

- El Ghali, Hana A. and Yeager, John L., (2010)” Innovation 338 

through Education: Building the Knowledge Economy in the 339 

Middle East: Strategic Planning in Higher Education in the Middle 340 

East: The Case of Non-Gulf Countries ”, Managing Director, 341 

Institute for International Studies in Education, University of 342 

Pittsburgh;  343 
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- Lerner, Alexandra L. (1999), “A Strategic Planning Primer for 344 

Higher Education”, Research Associate, College of Business 345 

Administration and Economics, California State University, 346 

Northridge. 347 

- Maury Cotter, (2007), “Survey of Strategic Planning Practices in 348 

Higher Education”, Director, Office of Quality Improvement 349 

Kathleen A. Paris, Consultant Emeritus, Office of Quality 350 

Improvement.  351 

- Tromp, S., and B. D. Ruben, (2009), “Strategic Planning in 352 

Higher Education: A Leader’s Guide”, Washington, D.C.: National 353 

Association of College and University Business Officers. 354 

 355 مصادر شبكة المعلومات العالمية

- http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=930 356 

- http//www.mcgsite.com/subs/maqalat/mqt6_2.htm 357 

- www.almarefh.org/news.php?action=show&id=913 358 

- www.du.edu.om 359 

- www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/stratigicPlan/articles/Pages/str 360 

ategic-higher-education.aspx 361 

- www.mohe.gov.om 362 

- www.omanya.net/vb/attachment.php?attachmentid=86018&d 363 

- www.ovcttac.gov/views/stratplan/questionnaire.pdf 364 

- www.strategicfutures.com/download/StrategicFutures_SPSASQbiz 365 

.pdf 366 

http://www.nacubo.org/Products/Publications/Leadership/Strategic_Planning_in_Higher_Education_A_Guide_for_Leaders_2nd_Edition.html
http://www.nacubo.org/Products/Publications/Leadership/Strategic_Planning_in_Higher_Education_A_Guide_for_Leaders_2nd_Edition.html
http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=930
http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=913
http://www.du.edu.om/
http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/stratigicPlan/articles/Pages/strategic-higher-education.aspx
http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/stratigicPlan/articles/Pages/strategic-higher-education.aspx
http://www.mohe.gov.om/
http://www.omanya.net/vb/attachment.php?attachmentid=86018&d
http://www.ovcttac.gov/views/stratplan/questionnaire.pdf
http://www.strategicfutures.com/download/StrategicFutures_SPSASQbiz.pdf
http://www.strategicfutures.com/download/StrategicFutures_SPSASQbiz.pdf
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- www.unizwa.edu.om 367 

http://www.unizwa.edu.om/

