
واقع تطبیق  التخطیط االستراتیجي في كلیات التربیة الریاضیة من وجهة نظر التدریسیین

كانون) ١(العدد ) ١٣(المجلد ٣١١مجلة القادسیة لعلوم التربیة الریاضیة
٢٠١٣الثاني

قع تطبیق  التخطیط االستراتیجي في كلیات التربیة الریاضیة من وجهة نظر التدریسیینوا
د خالد اسود الیخ.م

ملخص البحث
اخــذ التخطــیط االســتراتیجي فــي الحقبــة األخیــرة مــن القــرن الحــالي بفــرض مفاهیمــه وأولویاتــه بــشكل كبیــر   

لــف مــستویاتها وأنواعهــا وأنــشطتها ، وأثبتــت وماهیــة اســتخدامه علــى نطــاق واســع فــي المؤســسات علــى مخت
ًالتجــارب التطبیقیــة للتخطــیط االســتراتیجي إن المؤســسات التــي تخطــط اســتراتیجیا تتفــوق فــي أدائهــا الكلــي 
على المؤسسات التي التعتمده ، فهـذه المبـادئ واألسـالیب كانـت ولیـدة واقـع میـداني مـدعوم بفكـر أكـادیمي 

ء المؤسـسات علـى المـدى البعیـد لـضمان عطائهـا ودیمومتهـا ، امـا مـشكلة نابع من الحاجة إلـى تطـویر أدا
البحـــث لقــــد أكــــدت الدراســــات والبحــــوث علــــى أهمیــــة التخطــــیط االســــتراتیجي وضــــرورة تطبیقــــه فــــي جمیــــع 
مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات التربویة والتعلیمیة كونها تعد نقطة االنطالق للتقدم والتطور في شتى 

، ویــتم ذلـك مــن خـالل بنـاء قاعــدة بیانـات واســعة النطـاق تحـیط بجمیــع مفاصـل المؤســسات میـادین الحیـاة 
العامــة منهــا والخاصــة ، ولمــا للتخطــیط االســتراتیجي مــن أهمیــة قــصوى تحدیــد اتجاهــات النجــاح وتحقیــق 
األهــداف ، لــذا فقــد حاولــت الدراســة الحالیــة تــسلیط الــضوء علــى موضــوع حیــوي واســتراتیجي  ، وهــو واقــع 

طبیــق التخطــیط االســتراتیجي فــي كلیــات التربیــة الریاضــیة مــن وجهــة نظــر التدریــسیین و مــا مــدى اإلفــادة ت
منهــا، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي باالســلوب المــسحي وكانــت عینــة البحــث مجموعــة مــن اعــضاء 

الباحــث الحقیبــة واســتخدم ) ٢٣١(الهیئــة التدریــسیة فــي كلیــات التربیــة الریاضــیة فــي العــراق والبــالغ عــددهم 
االحصائیة الستخراج النتائج ، وتوصلت الدراسة الى نتائج منها كانت درجة تطبیق التخطیط االستراتیجي 
فــي كلیــات التربیــة الریاضــیة  لمجــال    بدرجــة متوســطةو كانــت درجــة تطبیــق التخطــیط االســتراتیجي فــي 

طبیـق التخطـیط االسـتراتیجي فـي كلیـات كلیات التربیة الریاضـیة  لمجـال    بدرجـة متوسـط وكانـت درجـة ت
التربیة الریاضیة  لمجال    بدرجة متوسطة

وكانت توصیات الدراسة دعم وتشجیع كلیات التربیة الریاضیة التـي تـشجع العمـل ضـمن مفـاهیم التخطـیط 
ٕاالســــتراتیجي  اســــتقطاب الكفــــاءات ورصــــد واعــــداد المیزانیــــات المالیــــة الالزمــــة لتنفیــــذ عملیــــات التخطــــیط 

بنــــاء وتحــــدیث قاعــــدة بیانــــات للبیئتــــین الداخلیــــة . الســــتراتیجي وتــــوفیر المتطلبــــات األساســــیة للقیــــام بــــذلكا
والخارجیـــة كلیـــات التربیـــة الریاضـــیة كـــي یـــتمكن العـــاملین علیهـــا اإلحاطـــة والتعـــرف علـــى جمیـــع الفـــرص 

.تیجيواالحتماالت التي تبنى علیها الخطط اإلستراتیجیة وتیسر عملیات التخطیط االسترا
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األولالفصل 

المقدمة وأهمیة البحث
اخذ التخطیط االستراتیجي في الحقبة األخیرة من القرن الحالي بفرض مفاهیمه وأولویاته بشكل كبیـر   
وماهیـة اسـتخدامه علـى نطـاق واسـع فـي المؤســسات علـى مختلـف مـستویاتها وأنواعهـا وأنـشطتها ، وأثبتــت 

ًســتراتیجي إن المؤســسات التــي تخطــط اســتراتیجیا تتفــوق فــي أدائهــا الكلــي التجــارب التطبیقیــة للتخطــیط اال
على المؤسسات التي التعتمده ، فهذه المبـادئ واألسـالیب كانـت ولیـدة واقـع میـداني مـدعوم بفكـر أكـادیمي 
ّنابع من الحاجة إلى تطویر أداء المؤسسات على المدى البعید لضمان عطائها ودیمومتها ، وخلف أجواء 

یة تستفید من اإلمكانات المتاحة بـصورة فاعلـة تعتمـد التخطـیط االسـتراتیجي كأسـلوب علمـي بـارع فـي حیو
ـــد كانـــت نتـــائج الدراســـات التـــي حاولـــت معرفـــة طبیعـــة العالقـــة بـــین أداء  تحقیـــق األهـــداف المنـــشودة ، فق

قـــد أشـــارت تلـــك المؤســـسات وتبنیهـــا للتخطـــیط االســـتراتیجي إلـــى إنهـــا عالقـــة ایجابیـــة تـــربط مـــا بینهمـــا ، ف
ـــدار  ـــأداء یفـــوق أداء المؤســـسات التـــي ال ت ـــي تـــدار اســـتراتیجیا تمتعـــت ب ـــى أن المؤســـسات الت ًالدراســـات إل
ًاســتراتیجیا ، إن نتــائج هــذه الدراســـات تعنــي أن التخطــیط االســـتراتیجي كأســلوب عملــي إلدارة المؤســـسات 

ّیعتبر مسئوال عن تحسین األداء وضمان التعامل الفعـال مـع المكو نـات األساسـیة لبیئـة العمـل فـي العـصر ً
والتخطــیط االســتراتیجي كأســلوب جدیــد فــي التخطــیط واإلدارة الفاعلــة ، یعبــر عــن عملیــة تــستند . الــراهن 

والى فهم واقعي وعمیق لما یدور في بیئة المؤسسة الداخلیة ومحاولة التعرف الى الفـرص والمخـاطر التـي 
ٕع المــستقبل واستـشرافه واإلعــداد لـه وان التخطــیط االســتراتیجي تنطـوي علیهــا ، مـا یمكــن المؤسـسة مــن توقـ

ًفـي المؤسـسات التعلیمیـة یعمـل علـى تحـسین الظـروف وتوظیـف مدرسـین ، واجتـذاب طـالب أكثـر تفوقـا ، 
Dooris(وتحــدیث المنــشآت والمرافــق ، والحــصول علــى المــوارد المادیــة الالزمــة لتحقیــق األهــداف  ,

Kelley & Trainer , 2004( .
ًمن هنا سارعت اإلدارات التعلیمیة على كافة المستویات الى تبني منهج التخطیط االستراتیجي ، نظرا لمـا 
یحققـه مــن نتــائج هامــة علــى مــستوى مؤســسات التعلـیم ، فهــو یتــیح الفرصــة أمــام كافــة المــستویات اإلداریــة 

للخطـــط االســـتراتیجیة ، مـــا یـــساهم فـــي العلیـــا والمتوســـطة والـــدنیا للمـــشاركة فـــي التخطـــیط والتنفیـــذ والتقـــویم 
ـــــراد اتجاههـــــا  ـــــدى األف ـــــزام ل ـــــق الحـــــس بالمـــــسؤولیة واالنتمـــــاء وااللت كمـــــا أن التخطـــــیط . تحـــــسینها ، ویخل

ًاالسـتراتیجي یتـضمن أهـدافا وغایـات محـددة وقابلـة للقیـاس ، واسـتراتیجیات عمـل وتحدیـد معـاییر مـن أجـل 
ولكـــي تـــتمكن كلیـــات التربیـــة اقبـــة الجـــودة واالعتمـــاد  ، المـــساءلة والمحاســـبة ، خاصـــة مـــن قبـــل هیئـــات مر

الریاضیة  من معایـشة عـصر العولمـة والتعامـل مـع مفرداتـه ، واسـتیعاب التقنیـة التـي فرضـت نفـسها علـى 
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مختلف قطاعات الحیاة المعاصرة ، فإن علیها أن تخوض عملیة تغییـر شـامل وجـذري یتعـدى الـشكل إلـى 
.المتناسبة مع متطلبات العصر المضمون ، بحیث یحقق الصورة 

مشكلة البحث
لقد أكدت الدراسات والبحوث على أهمیة التخطیط االستراتیجي وضرورة تطبیقه في جمیع مؤسسات 

الدولة وخاصة المؤسسات التربویة والتعلیمیة كونها تعد نقطة االنطالق للتقدم والتطور في شتى میادین 
ة بیانات واسعة النطاق تحیط بجمیع مفاصل المؤسسات العامة الحیاة ، ویتم ذلك من خالل بناء قاعد

منها والخاصة ، ولما للتخطیط االستراتیجي من أهمیة قصوى تحدید اتجاهات النجاح وتحقیق األهداف ، 
لذا فقد حاولت الدراسة الحالیة تسلیط الضوء على موضوع حیوي واستراتیجي  ، وهو واقع تطبیق 

كلیات التربیة الریاضیة من وجهة نظر التدریسیین و ما مدى اإلفادة من التأكید التخطیط االستراتیجي في 
على تبني طروحات واتجاهات أكثر واقعیة عملیة في استخدام التخطیط االستراتیجي في كلیات التربیة 

الریاضیة   ولكون التخطیط االستراتیجي أصبح ضرورة للوفاء بمتطلبات العملیة اإلداریة السلیمة في
إدارة المؤسسات التعلیمیة

:هدف البحث٣-١
.التعرف على واقع تطبیق  التخطیط االستراتیجي في كلیات التربیة الریاضیة   -أ

:مجاالت البحث٤-١
تدریسیوا كلیات التربیة الریاضیة لبعض الجامعات العراقیة:  المجال ألبشري١-٤-١
٢٠١٢-١١-١الى ٢٠١٢-١٠-١للفترة من : المجال ألزمني ٢-٤-١
كلیات التربیة الریاضیة  : المجال المكاني ٣-٤-١

الفصل الثاني
الدراسات النظریة والسابقة

الدراسات النظریة ١-٢
یمثل التخطـیط أسـلوب علمـي یعمـل علـى الـربط بـین األهـداف والوسـائل : مفهوم  التخطیط١-١-٢

ات والـسیاسات ، وكیفیـة تنفیــذها مـع محاولــة المـستخدمة لتحقیقهـا ورســم معـالم الطریـق الــذي یحـدد القــرار
عبـــد الكـــریم  ولیلـــى،   .  ( الـــتحكم فـــي األحـــداث ، بأتبـــاع سیاســـات مدروســـة محـــددة األهـــداف والنتـــائج 

١٩٩٩:٣٣(
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:أنواع التخطیط  : ٢-١-٢
:التخطیط االستراتیجي ١-٢-١-٢

ّالتخطــیط االســتراتیجي ویوجــه مــن قبــل ویبــدأ . یهــتم التخطــیط االســتراتیجي بالــشؤون العامــة للمنظمــة ككــل
.المستوى اإلداري األعلى ولكن جمیع مستویات اإلدارة یجب أن تشارك فیها لكي تعمل 

:التخطیط التكتیكي -٢-٢-١-٢
هذه الخطط تهتم بما یجب . یركز التخطیط التكتیكي على تنفیذ األنشطة المحددة في الخطط اإلستراتیجیة

.ًلمستوى األدنى، وكیفیة القیام به، ومن سیكون مسئوال عن إنجازهأن تقوم به كل وحدة من ا
:التخطیط التنفیذي ٣- ٢- ١- ٢

ویمكــن أن تــستخدم مــرة واحــدة أوعــدة . یــستخدم المــدیر التخطــیط التنفیــذي إلنجــاز مهــام ومــسؤولیات عملــه
خطـــط ذات مـــرات ، الخطـــط ذات االســـتخدام الواحـــد تطبـــق علـــى األنـــشطة التـــي تتكـــرر ، كمثـــال علـــى ال

. واإلجـراءاتأما أمثلة الخطط مـستمرة االسـتخدام فهـي خطـط الـسیاسات . االستخدام الواحد خطة الموازنة
)٢٠٠٢:٧٦احمد القطامین ، (

: فقد قسمت التخطیط الى ) ٧٠-٦٧:  ٢٠٠٧(أما الحریري 
سنوات ًوهو أصعب أنواع التخطیط تنفیذا ، حیث انه یستغرق بین عشر: التخطیط طویل األمد .أ

" . التخطیط االستراتیجي " ویطلق علیه . وعشرین سنة 
. وتتراوح فترته بین سنة وخمس سنوات : التخطیط متوسط األمد .ب
، ومدته في ) التخطیط التكتیكي ( ویطلق على هذا النوع من التخطیط : التخطیط قصیر األمد .ج

ـــد اســـت. حـــدود عـــام واحـــد  ـــواع التخطـــیط ، فق خدم مـــصطلح التخطـــیط ومـــن خـــالل اســـتعراض ان
االستراتیجي والتخطیط بعید األمد ، بنفس المعنى ، على الرغم مـن وجـود فـروق جوهریـة بینهمـا 

Paris(   ، وتحدث الباحثون  عنهـا بطـرق متنوعـة وتـم تـصنیفها فـي ) ٢٠٠٦ماهر ، 2003,
:التالي ) ١(الجدول 

ل األمدمقارنة بین التخطیط االستراتیجي والتخطیط طوی) : ١(جدول 
التخطیط طویل األمدالتخطیط االستراتیجيوجه المقارنة
ـــر یفترض أنه ـــه تتغی ـــى التنظیمـــات التـــي بموجب نظـــام مفتـــوح عل

.باستمرار مع تغیر احتیاجات المجتمع األكبر 
نظــام مغلـــق یــتم فـــي نطاقـــه 
تطویر الخطط قصیرة األمد 

. او برامج العمل 
ؤیـة ، البیئـة الخارجیـة عملیات التخطـیط ، وضـع الریركز على

. ، القدرة التنظیمیة ، تعلیم الموظفین والمجتمع 
البرنــــــــامج النهــــــــائي لخطــــــــة 

. التحلیل الداخلیة 



واقع تطبیق  التخطیط االستراتیجي في كلیات التربیة الریاضیة من وجهة نظر التدریسیین

كانون) ١(العدد ) ١٣(المجلد ٣١٥مجلة القادسیة لعلوم التربیة الریاضیة
٢٠١٣الثاني

مجموعة صغیرة من المخططین مـع مـشاركة واسـعة یتم بواسطة
. من قبل القائمین على خدمة المجتمع 

إدارة تخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیط او 
. متخصصین 

متوقعة ألتخاذ القرارات الحالیـة االتجاهات الحالیة والیستخدم
 .

البیانــات الموجــودة التــي یــتم 
بموجبهــــــــــــا رســــــــــــم خطـــــــــــــط 

. المستقبلیة 
علـــى التغییـــرات التـــي تحـــث خـــارج التنظـــیم ، والقـــیم یؤكد

.التنظیمیة ، واإلجراء المساند 
على التغیرات ، التخطیط ، 
األســــــــــــــــــالیب الداخلیــــــــــــــــــة ، 
التخطـــــــــــــــــــیط الـــــــــــــــــــداخلي ، 

. والخارجي 
سأل عــن القــرار المناســب الیــوم ، علــى أســاس فهــم یــالمدى

. الوضع بعد خمس سنوات من اآلن 
األهــــــــــــــــــداف واألغــــــــــــــــــراض 
التنظیمیـــــة لخمـــــس ســـــنوات 

. من اآلن 
صنع القرار البدیهي ، واإلبداعي بشان كیفیـة توجیـه یعتمد على

التنظــیم علــى مــدى الوقــت فــي بیئــة دائمــة التغییــر ، 
ــــى مــــستوى  ــــتم عل التنظــــیم ، والتــــي  والعملیــــة التــــي ت

تــتكهن بالمــستقبل ، وتــصنع القــرارات وتتــصرف فــي 
. ضوء رؤیة متفق علیه 

)٧٦: ٢٠٠٧الحریري ، ( 
:التخطیط االستراتیجي ٢-٢

ّإن التخطــیط االســـتراتیجي هــو أســـلوب علمـــي وعملــي یـــستهدف تحدیـــد األهــداف وتـــدبیر الوســـائل 
ًمــستغـال مختلــف الوســائل بمـــا فــي ذلــك وضــع القــرارات ورســم ورســم معــالم الطریـــق لتحقیــق هــذه األهــداف 

)١٩٩٦،٦٧، محمد سیف الدین فهمي . (السیاسـات وتجنیـد اإلمكانیـات لوضـع األهداف موضع التنفیذ 
ًاإلستراتیجیة تعني اتخاذ قرار وتحدید األسلوب الذي سیتم وفقه تنظیم عملیة الـتعلم جمیعـا وفردیـا وتعاونیـا  ً ً

ثــل فــن اســتخدام اإلمكانــات والوســائل المتاحــة بطریقــة مثلــى لتحقیــق األهــداف المنــشودة علــى أتــم ، كمــا تم
ًوجــه ، فهــي مجموعــة مــن اإلجــراءات المخططــة ســلفا والموجهــة لتنفیــذ بنودهــا بــشكل فاعــل یكفــل تحقیــق 

.األهداف وذلك وفق اإلمكانات المادیة والبشریة المتاحة  
بلوغ الغایات المنظمة ، كمـا أنهـا طریقـة تحدیـد األهـداف بعیـدة األمـد ، ومـا والخطط اإلستراتیجیة وسیلة ل

. ینطوي علیها من تبني أفعال التوسع في األنشطة أو المحاولة  للتعریف علـى األهـداف الرئیـسة الجدیـدة 
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فة ویتطلب ذلك اتخاذ سبل وأفعال جدیـدة نحـو توزیـع أو إعـادة توزیـع المـوارد بغیـة تحقیـق األهـداف ، إضـا
إلــــــى التوســــــع فــــــي األنــــــشطة االقتــــــصادیة ، والتطــــــورات التكنولوجیــــــة الجدیــــــدة ، أو ســــــلوك المنافــــــسین ، 

:واإلستراتیجیة تعد فن وعلم تحدید القوى األساسیة القادرة على تحقیق هذه األهداف ، ومن ذلك 
الـذي تتضمن االنتهـاج الـواعي لمـسار معـین مـن األفعـال الموجهـة ، و: Strategic planخطة .١

. ًتم تنبیه بشكل مقصود سلفا 
ٕفأنهــا تتــضمن اتخــاذ موقــف مــا لمراوغــة الخــصم وابهامــه ، ویبــدو : Strategic polyحیلــة .٢

. ًهذا واضحا في المجال العسكري 
فإنهـا تتـصل بـنمط معـین مـن الـسلوك یتكـرر بـشكل ثابـت ، : Strategic patternًنموذجـا .٣

. ًنموذج من السلوك یكون قائما بالفعل أما بشكل موجه ، وأما من خالل تطویر 
وهنـا یعنـي إن المنظمـة تـسعى إلـى توجیـه ذاتهـا لكـي تتبـوأ : Strategic positionًوضـعا .٤

ًوضعا معینا یفرضه علیها الوسط الذي تعمل فیه ً.
ـــا تعنـــي أن المنظمـــة تحـــاول إبـــراز موقعهـــا فـــي : Strategic perspectiveًمنظـــورا .٥ هن

. الذي یجب أن تسلكه إلى ذلك الموقع المستقبل ، والطریق
ّإن هذه المعاني الخمسة التي توضح معنى اإلستراتیجیة قابلة للتحقق في مجال التخطیط االستراتیجي 
المدرسـي ، ألنهــا تعبـر عــن حــاالت أو مواقـف متباینــة قـد تواجــه مــسار العمـل المدرســي ، ألنهـا تعبــر عــن 

اجــه مــسار العمــل المدرســي بــشكل مــستمر ، وبنــاء علــى ذلــك حــاالت أو مواقــف تخطیطیــة متباینــة قــد تو
فاإلســـتراتیجیة بالنــــسبة للمدرســـة ، تمثــــل تلـــك الخطــــة التــــي تكامـــل بــــین األهـــداف ، والــــسیاسات ، وتتــــابع 
األحــداث ، وتوجــه عملیــات تخــصیص المــوارد فــي ســبیل إحــداث التغییــر نحــو التطــویر ومواجهــة تحــدیات 

التخطـیط االسـتراتیجي ) ٥: ٢٠٠٥الفـرا، ( عـرف  وقـد).٤٥: ١٩٩٩، محمد منیر . (العصر المتتالیة 
یحــدد فیهــا رســالة ألجامعــة والغایــات واألهــداف التــي تــسعى إلــى ) ســنوات٥_٣(خطــة طویلــة األجــل " بأنــه

تحقیقها، وطرق تحقیقهـا، والبـرامج الزمنیـة لتحقیقهـا، مـع األخـذ بعـین االعتبـار التهدیـدات والفـرص البیئیـة، 
رد واإلمكانیات الحالیة للمؤسسة والموا

وقــد اتفــق الفــرا فــي ربــط مفهــوم االســتراتیجیة بعملیــة التخطــیط االســتراتیجي واعتبرهــا أولــى مراحــل التخطــیط 
واالســتراتیجیة متعــددة " الطریقــة التــي تــسلكها الجامعــة فــي تحقیــق أهــدافها" االســتراتیجي حیــث عرفهــا بأنهــا 
األبعاد ألنها تشتمل على ألتالي 

.وسیلة لتشكیل أهداف طویلة األجل.١
.تبیان النمط الذي ینتهجه تدفق قرارات الجامعة.٢
.تعریف مجال نشاط أو تنافس الجامعة.٣
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.استجابة لنقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر.٤
لـذا فــإن أي مؤســسة أكادیمیــة تحتـاج إلــى تحدیــد اســتراتیجیة خاصــة بهـا تبنــي علیهــا الخطــط االســتراتیجیة، 

: ألبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكل التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليًوفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل

)١(شكل رقم 
أبعاد االستراتیجیة

)٤٩: ٢٠٠٥مندورة، درویش، (
ًوتعطي األبعاد السابقة التي تتشكل منها االستراتیجیة إطارا عاما موحدا یتم وفقه اتخاذ القرارات المتناغمـة  ً ً

تیجیة هــي القــوة الدافعــة فــي المنــشأة لوضــع الخطــط، واالســتراتیجیة هــي أداة والمتكاملــة ، حیــث إن االســترا
تــسهم فــي تحدیـــد مقاصــد المنـــشأة مــن حیـــث الغایــات بعیــدة المـــدى ، خطــط العمـــل، وأولویــات تخـــصیص 
ًالموارد، كما تعطي االستراتیجیة تعریفا للمجال الذي تتنافس فیه المنـشأة، وهـي أیـضا وسـیلة لتحدیـد كیفیـة  ً

جابة للفــــرص والتهدیــــدات الخارجیــــة ، ولنقــــاط القــــوة والــــضعف الداخلیــــة بهــــدف تحقیــــق تفــــوق علــــى االســــت
ًالمنــشآت المنافــسة، كمــا تــشكل االســتراتیجیة توصــیفا دقیقــا ممیــزا لمهــام مــستویات اإلدارة المختلفــة واطــارا  ً ً ًٕ

ًنظامیا ومنطقیا لتوزیع المسئولیات بما یحقق التكامل، وأخیرا فـإن االسـترات ً یجیة تعریـف لنـوع اإلسـهام الـذي ً
. یمكن أن تقدمه المنشأة بما یراعي تحقیق المصلحة لكافة المستفیدین على المدى البعید

تحدید مقاصد وغایات 
المنشأة وأولویات 
تخصیص الموارد

ف مجال تنافــس یتعر
المنـشــأة  بة كیفیة االستجا

للفرص والتهدیدات 
الخارجیة ونقاط القوة 

والضعف الداخلیة

تعریف اإلسهام 
االقتصادي وغیر 

االقتصادي الذي تقدمه 
المنشأة للمستفیدین

تحدید مهام اإلدارة 
العلیا والوسطى ومهام 

اإلدارة المركزیة 
والفروع واألقسام

اإلطار الذي یتم وفقه 
اتخاذ القرارات

االستراتیجیة
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تقویم األداء. ٧

السیاسات . ٦
والخطط

اختیار البدیل . ٥
االستراتیجي

االستراتیجیات . ٤
البدیلة والتنظیمیة

األهداف. ٣

العوامل.٢
البیئیة المحیطة

اإلطار ا لعام . ١
لالستراتیجیة 

استیفاء . ٨
المتطلبات

التخطیط 
االستراتیجي

ًونجـــــــــــد هنـــــــــــا أن اتفاقـــــــــــا فـــــــــــي ربـــــــــــط مفهـــــــــــوم االســـــــــــتراتیجیة بـــــــــــالتخطیط االســـــــــــتراتیجي یـــــــــــشیر إلیـــــــــــه
اتخــاذ قــرارات مــستمرة عملیــة" فــي تعریــف التخطــیط االســتراتیجي بأنــه ) ٥١: ٢٠٠٥منــدورة، درویــش، (

ًبنـــــاء علــــــى معلومــــــات ممكنــــــة عــــــن مــــــستقبلیة هــــــذه القــــــرارات وآثارهــــــا فــــــي ألمــــــستقبل ووضــــــع األهــــــداف 
". واالستراتیجیات والبرامج الزمنیة، والتأكد من تنفیذ الخطط والبرامج المحددة 

ـــــــــي  ویتكـــــــــون التخطـــــــــیط االســـــــــتراتیجي مـــــــــن مجموعـــــــــة مـــــــــن العناصـــــــــر التالیـــــــــة الموضـــــــــحة ف
).٢رقمالشكل(

)٢(شكل رقم 
عناصر التخطیط االستراتیجي

)٥٧: ٢٠٠٥مندورة ، درویش، ( 
ًوفیما یلي شرحا مختصرا لهذه العناصر َ :

. وضع اإلطار العام لالستراتیجیة.١
دراســة العوامــل البیئیــة المحیطــة بالمنــشأة ســواء كانــت خارجیــة أو داخلیــة مــع تحدیــد الفــرص .٢

.المفروضةالمتاحة والقیود
. تحدید األهداف والغایات.٣
. وضع االستراتیجیات البدیلة والمقارنة بینها.٤
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اختیــــار البــــدیل االســــتراتیجي الــــذي یعظــــم مــــن تحقیــــق األهــــداف فــــي إطــــار الظــــروف البیئیــــة .٥
.المحیطة

وضـــع الـــسیاسات والخطـــط والبـــرامج والموازنـــات حیـــث یـــتم ترجمـــة األهـــداف والغایـــات طویلـــة .٦
.ف متوسطة األجل وقصیرة األجل، ووضعها في شكل برامج زمنیةاألجل إلى أهدا

تقیــیم األداء فــي ضــوء األهــداف واالســتراتیجیات والخطــط الموضــوعة مــع مراجعــة وتقیــیم هــذه .٧
. االستراتیجیات والخطط الموضوعة في ضوء الظروف البیئیة المحیطة

مراعــاة  تحقیــق تكیــف المنــشأة اســتیفاء المتطلبــات التنظیمیــة الالزمــة لتنفیــذ االســتراتیجیة مــع.٨
.للتغیرات المصاحبة للقرارات االستراتیجیة 

:مزایا التخطیط االستراتیجي٣-٢

ًللتخطیط االستراتیجي مزایا عدیدة تنطلق من كونه یأتي تطورا نوعیا ألنواع التخطیط المختلفة ولعل أهم .١ ً
). ٦٥: ٢٠٠٥محمد األغا، : ( ما یمیز التخطیط االستراتیجي ما یلي

أنه عملیة متكاملة ومتنوعة األبعاد لصیاغة وتطبیق خطة استراتیجیة شاملة تؤدي إلى إكساب أو خلق .٢
. المیزة التنافسیة للمنظمة

ینطلــق التخطـــیط االســتراتیجي مـــن تحلیــل منهجـــي شــامل للمركـــز التنافــسي الحـــالي للمنظمــة، وللفـــرص .٣
ولعناصـر القــوة والــضعف الذاتیـة الموجــودة فــي داخــل والتهدیـدات الحالیــة والمتوقعــة فـي بیئــة األعمــال ، 

.المنظمة من جهة أخرى

التخطیط االسـتراتیجي عملیـة واسـعة متعـددة األوجـه ومتنوعـة األنـشطة تتجـاوز النظـرة التقلیدیـة لألنمـاط .٤
ٕاألخرى من التخطـیط، فـالتخطیط االسـتراتیجي لـیس مجـرد نـشاط وظیفـي ودینـامیكي متخـصص ، وانمـا 

ًال، وأغنــى أبعــادا ، وأعمــق مــستوى مـن التفكیــر العقالنــي التحلیلــي ، حیــث یتــسم بــالتفكیر هـو أوســع شــمو ً ً
الداخلیــة (الموضــوعي المتبــصر الــذي ینطلــق مــن محاولــة صــیاغة نظــرة شــاملة لكافــة المتغیــرات البیئیــة 

) . والخارجیة

نافـسیة ، وذلـك مـن یسعى التخطیط االسـتراتیجي إلـى إیجـاد تـصور تـستطیع مـن خاللـه أن تحقـق میـزة ت.٥
خالل تحلیل االتجاهات المتوقعة والممكنة والتركیز علـى المـستقبل، ویتمیـز التخطـیط االسـتراتیجي بأنـه 
ـــــــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــــــسبوقة ـــــــــــــــــــــــــــد األفكـــــــــــــــــــــــــــار غی ـــــــــــــــــــــــــــى إنتـــــــــــــــــــــــــــاج وتوری ـــــــــــــــــــــــــــوعي  یركـــــــــــــــــــــــــــز عل . ن
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لیـا الع(یحقق التخطیط االستراتیجي التفاعل والحوار البناء بین المستویات اإلداریة الثالث في التخطـیط .٦
وبــین مــستقبل التنظــیم وســبل نجاحــه وتطــوره، ویرشــد اتخــاذ القــرارات فــي العملیــة ) الــدنیا-الوســطى -

.اإلداریة

یعمـــل التخطـــیط االســـتراتیجي علـــى التقلیـــل مـــن اآلثـــار الـــسلبیة للظـــروف المحیطـــة علـــى نـــشاط التنظـــیم .٧
ج أو الخدمة وزیادة فاعلیته وكفاءته ، وتقدیم المساهمة في إحداث جودة أفضل للمنت

یــسعى التخطــیط االســتراتیجي إلــى وضــع مــسارات رئیــسیة للفعــل االســتراتیجي تتمثــل بخطــط اســتراتیجیة .٨
ًأقل رسـمیة وأقـل ثباتـا ، وأكثـر تغییـرا وأوسـع شـموال ، وأعمـق تحلـیال مـن الخطـط الرسـمیة التقلیدیـة التـي  ً ً ً

.تنغلق على ثوابت مبادئها وقواعد عملها ومراحل تنفیذها

التخطیط االستراتیجي للتعلیم العالي٤-٢

اإلنسان العاقل هو المـصطلح التقلیـدي الـذي یـستخدمه الفالسـفة لترفیـع الجـنس البـشري عمـا سـواه مـن 
المخلوقــات، ویــشیر هـــذا المــصطلح بــالطبع إلـــى قــدرتنا علــى التفكیـــر، بنــاء األفكــار العامـــة، التفكیــر ملیـــا 

ًبالعقالنیــة لكنهــا تــزداد تــدریجیا فــي عــالم التخطــیط االســتراتیجي بــتمعن، ثــم االبتكــار، وتتمیــز أغلــب المهــن 
الذي في جوهره قدرة اإلنسان على صیاغة واستنباط األهداف ، والتقدم باتجاه تحقیق هذه األهـداف برغبـة 

ـــیم .  صـــریحة ـــیم العـــالي والتخطـــیط االســـتراتیجي مـــع اتـــساع اإلقبـــال علـــى التعل وقـــد نـــشأ تنـــاغم بـــین التعل
تقدیم التسهیالت في زمن التوسع السریع ، حیث عقد االجتماع الرسمي األول لمخططي التعلـیم واهتمامه ب

ًوحـضره خمـسة وعـشرون مخططـا فـي مؤسـسة ماساشوسـتس للتكنولوجیـا ، تـاله ١٩٥٩العالي فـي صـیف 
، ضمت أكثر من ثالثمائـة عـضو ، لـدى ١٩٦٦إنشاء جمعیة للتخطیط المتعلق بالجامعات والكلیات عام 

، وبـدأ جـو التعلـیم العـالي )٢٠: ١٩٨٥هـولمز، (لبهم اهتمامات رئیسة بالتخطیط ذي الصلة بالجامعات أغ
یعاني من عدم اسـتقرار ملحـوظ فـي الـسبعینات ، وبـدأت تكـالیف التعلـیم تـزداد نتیجـة للتغیـرات االقتـصادیة 

والـذي اعتبـر ) ادیميالتخطـیط األكـ(نـشر كتـاب جـورج كیلـر بعنـوان ١٩٨٣والدیموغرافیة، حتى شـهد عـام 
ــــى التخطــــیط  ــــا أعطــــى للكلیــــات والجامعــــات الفرصــــة إللقــــاء نظــــرة عــــن كثــــب عل ــــه تغیــــرا محوری ًفــــي حین ً

أعلن مجلس التعلیم العالي لمعـاییر التمیـز عـن ١٩٩٨ًاالستراتیجي، وبحلول التسعینات وتحدیدا في العام 
طیط االستراتیجي وتنفـذ اسـتراتیجیات مـن تصوره للبراهین الخاصة بالسیاسات والطرق التي تؤكد على التخ

وبحلـول العـام األول لأللفیـة الجدیـدة بـرزت ثالثـة أهـداف واضـحة لممارسـة .   شأنها المساهمة فـي التغییـر
: التخطیط االستراتیجي في التعلیم العالي هي 
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ئیـة، وثقافیـة ، التوفیق بین المنهج العقالني االستنتاجي والتخطیط االستراتیجي من ناحیة سیاسـیة ، بی.أ
إن أغلــب هــذه األفكــار الجدیــدة المتعلقــة بــاإلدارة : " هــذا الهــدف بــشكل قــوي قــائالبرایــسون وقــد وصــف 

ویمكــن اعتبــار كافــة "حاولــت أن تحــسن مــن أداء صــانعي القــرار عــن طریــق فــرض عقالنیــة منهجیــة 
"  .ات والبرامج تحالفات أو معاهدات بین مجموعات حاملي األسهمسالسیا

مـــع االعتـــراف بـــأن قـــادة الكلیـــات ، الـــتعلم واإلبـــداععلـــىالتخطـــیط االســـتراتیجي وبـــشكل متزایـــد زركیـــت.ب
حیـــث المفـــاهیم ، وأن یفكـــروا ملیـــا بتغییـــر الهیاكـــل القائمـــة والعملیـــات ، دوالجامعـــات یحتـــاجون لتحدیـــ

، امیكیــــةتتمحــــور المفــــاهیم الحدیثــــة نــــسبیا والمتعلقــــة بــــالتخطیط االســــتراتیجي بــــشكل أكبــــر حــــول الدین
واإلبداعیـة ، فیـتم التركیـز علـى التفكیـر االسـتراتیجي كمـرادف للتحلیـل القیاسـي فـي ، والفطنـة، والمرونة

إذا كــان هنــاك أي فهــم للتخطــیط االســتراتیجي یعرقــل " ذكــر برایــسن بــصوره بلیغــة أنــه و، هــذا الــسیاق
"التفكیر والفعل االستراتیجي فإنه یتوجب أن یتم التخلص من هذا الفهم

قــوي فــي نفــس الوقــت علــى التحــرك مــن التكــوین الــى التطبیــق ، ومــن التخطــیط الــى الجدیــد والتأكیــد ال.ج
مــا یــتم عملــه بــشكل جیــد أفــضل ممــا یقــال بــشكل " التنفیــذ ، مقتــدین فــي ذلــك بقــول بنجــامین فــرانكلین 

).٣: ١٩٩٥برایسن (." جید

: لعاليمتطلبات التخطیط االستراتیجي في مؤسسات التعلیم ا٥-٢
ان استخدام التخطیط االستراتیجي في أي مؤسسة بشكل عام وفي النظم التعلیمیة بشكل خاص ، 
یجب أال یكون من قبیل التقلید ، او الفرض للتمشي مع سیاسة معینة ، فالخطـة االسـتراتیجیة فـي مؤسـسة 

وط التـــي ینبغـــي مـــا ال تتناســـب ومؤســـسة وأخـــرى فنجاحهـــا یعتمـــد علـــى مجموعـــة مـــن المتطلبـــات او الـــشر
ان متطلبــات تطبیــق التخطــیط االســتراتیجي النــاجح فــي أي ) ٢٠٠٦:٤٦(ویــرى زكریــا الــدوري . توافرهــا 

: مؤسسة تعلیمیة هي 
. بناء إجماع من اجل التغییر .١
. التركیز على احتیاجات النظام التعلیمي .٢
. التأكید على التوافق مع ثقافة النظام التعلیمي .٣
. الة لكل عناصر النظام التعلیمي تعزیز مشاركة فع.٤
. تأمین قیادة فعالة للنظام التعلیمي .٥
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الدراسات السابقة-٢
درجــــة تطبیــــق مراحــــل عملیــــة التخطــــیط " عنوانهــــا)٢٠٠٩( دراســــة محمــــد  الحوســــني ١-٢-٢

" االستراتیجي في وزارة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان 
یــق مراحــل عملیــة التخطــیط االســتراتیجي فــي وزارة التربیــة والتعلــیم وهــدفت الدراســة التعــرف الــى درجــة تطب

بــسلطنة عمــان  تكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع القــادة اإلداریــین فــي وزارة التربیــة والتعلــیم بــسلطنة عمــان  
ًفردا  ولتحقیق هدف الدراسة  تم تصمیم استبانة  وتم ) ٣٩١(وتم اختیار عینة طبقیة عشوائیة تكونت من 

ل البیانات باستخدام المتوسطات الحسابیة  واالنحرافات المعیاریة ، وتحلیل التباین األحـادي وأظهـرت تحلی
: نتائج الدراسة ما یلي 

 إن درجــة تطبیــق مراحــل عملیــة التخطــیط االســتراتیجي مــن قبــل القــادة اإلداریــین فــي وزارة التربیــة
. لیة التخطیط االستراتیجي والتعلیم بسلطنة عمان ، كانت متوسطة في جمیع مراحل عم

 لدرجـة تطبیـق مراحـل عملیـة ) 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مـستوى الداللـة
من قبـل القـادة اإلداریـین فـي وزارة التربیـة والتعلـیم بـسلطنة عمـان تعـزى . التخطیط االستراتیجي 
. الى المسمى الوظیفي 

واقـع التخطـیط االسـتراتیجي فـي مــدارس " عنوانهـا )٢٠٠٧( دراسـة محمـد خلیـل  أبـو هاشـم ٢-٢-٢
وكالة الغوث بقطاع غزة وسبل تطویرها

هــدفت الدراســة تعـــرف واقــع التخطـــیط االســتراتیجي فـــي مــدارس وكالــة الغـــوث والتعــرف الـــى ســبل تطـــویره   
مـن جمیـع وقـد تكـون مجتمـع الدراسـة . ولتحقیق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج  الوصـفي التحلیلـي 

ًمـــدیرا ومـــدیرة   ) ١٥٠(مـــدیري ومـــدیرات المـــدارس التابعـــة لوكالـــة الغـــوث بغـــزة   وقـــد بلغـــت عینـــة الدراســـة 
ولتحقیــق أهــداف الدراســـة   قــام الباحـــث بتــصمیم أداتـــین للدراســة  وهمـــا االســتبانة والمقابلـــة   ومــن خـــالل 

: ة تحلیل استجابات افراد عینة الدراسة توصل الباحث للنتائج التالی
 فقد أظهرت النتائج ان نسبة منخفضة من المستجیبین لدیهم فهـم : بالنسبة لمدى وضوح المفاهیم

. واضح للمفاهیم المتعلقة بالتخطیط االستراتیجي 
 فقـــد أظهـــرت النتـــائج ان نـــسبة : بالنـــسبة للممارســـات المتبعـــة فـــي التخطـــیط لمـــدارس افـــراد العینـــة

. عملیة بصورة صحیحة وجیدة مرتفعة من المستجیبین تمارس هذه ال
 فقـــد أظهـــرت النتـــائج ان نـــسبة : بالنـــسبة للـــصعوبات التـــي تعیـــق تطبیـــق التخطـــیط االســـتراتیجي

متوســطة مــن المــستجیبین أكــدت علــى وجــود صــعوبات ، وقــد جــاء علــى رأس هــذه الــصعوبات 
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معنویـة للقـائمین كثرة األعباء الملقاة على عاتق مدیر المدرسة ، وعدم توفیر الحـوافز المادیـة وال
.على إعداد الخطط وتنفیذها 

بنـــاء دلیـــل للتخطـــیط االســـتراتیجي فـــي " عنوانهـــا ) ٢٠٠٤(دراســـة محمـــد محمـــود العبـــسي ٣-٢-٢
" المدارس الثانویة  االردنیة

هدفت الدراسة الى بناء دلیل تربوي للتخطیط االسـتراتیجي فـي المـدارس الثانویـة  واسـتخدم الباحـث المـنهج 
وقد تم بناء استبانة لقیاس الواقع التخطیطي في المدارس الثانویة   والكشف عن درجة  الرغبة الوصفي 

( فــي ممارســة كافــة عناصــر التخطــیط االســتراتیجي ومكوناتــه    وزعــت علــى عینــة عــشوائیة مكونــة مــن 
العینــة فقــط مــن اجمــاي %) ١.٥(مدرســة ثانویــة اكادیمیــة   وتوصــلت الدراســة الــى ان مــا نــسبته) ٤٠٣

( تعتمد التخطیط االستراتیجي في عملها    في حـین ان معظـم المـدارس الثانویـة تعتمـد الخطـة التطویریـة 
وان غالبیــة المــدارس تعتمــد فــي بنــاء خططهــا علــى %)   ٢.٢( ثــم الخطــة الطویلــة المــدى %)   ٨٥.١

سـة حكومیـة او خاصـة الـى المشاركة مـن قبـل جمیـع االطـراف ذات االهتمـام بالمدرسـة ، ولـم تلجـأ أي مدر
. خبیر من خارج المدرسة لبناء الخطة الخاصة بها 

الفصل الثالث
ٕمنهج البحث واجراءاته المیدانیة-٣
:منهج البحث١-٣

استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح ألنه أفضل المناهج وأیـسرها للوصـول إلـى تحقیـق أهـداف 
. البحث

مجتمع  وعینة البحث٢-٣
د تحدید مجتمع البحث ، من الخطوات والمراحـل المهمـة فـي عملیـة إجـراء البحـث ، إذ یـستطیع الباحـث یع

أن یتنــاول المجتمــع كلــه بالبحــث والدراســة إذا كــان هــذا المجتمــع یقــع فــي حــدود إمكاناتــه وقدراتــه وأشــتمل 
(   عـراق  والبـالغ عـددهم مجتمع البحث على أعضاء الهیئة التدریسیة لبعض لكلیات التربیة الریاضـیة فـي ال

.یبین أعداد أعضاء هیئة التدریس٢والجدول ) ٣٦٩
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) ٢(جدول  
یبین أعضاء الهیئة التدریسیة في كلیات التربیة الریاضیة

عـــــــــــــــــــــــدد الجامعةت
التدریسیین

العینة
٦٣٥٠بابل١
٢٥٢٠كربالء٢
٥٨٤٠القادسیة٣
١٦١٤الكوفة٤
٢٢١٠ذي قار ٥
٥٠٢٥میسان٦
٩٥٤٠البصرة٧
٢٣١٨المثنى٨
١٧١٤واسط٩

٣٦٩٢٣١المجموع
% ٦٢.٦٠%١٠٠النسبة المئویة

: عینة البحث ٣-٣
یقــة الطبقیــة مــن مجتمــع الدراســة ، وتــم اختیــارهم بالطر%) ٦٢.٦٠) (٢٣١( تكونــت عینــة الدراســة مــن 

.العشوائیة 
: أداة البحث ٤-٣

استخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة   وقد قام بتطویرها كأداة لجمـع المعلومـات فـي هـذه الدراسـة   وذلـك 
: ًوفقا للخطوات التالیة 

. مراجعة األدب النظري المتعلق بالتخطیط االستراتیجي ، وأهدافه ، ومجاالته .١
لدراســـــات التــــي درســـــت التخطـــــیط االســــتراتیجي فـــــي المنظمـــــات اإلداریـــــة أو مراجعــــة األبحـــــاث وا.٢

) .  ٢٠٠٤، دراسة العبسي ، ٢٠٠٩الحوسني ، ( المؤسسات التربویة ، ومن هذه الدراسات 
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االسس العلمیة ٥-٣
:صدق األداة ١-٥-٣

ـــب) ١ملحـــق ( مـــن المحكمـــین المختـــصین   ) ٥(تـــم عـــرض أداة الدراســـة علـــى  مـــن ُ، وقـــد طل
المحكمــین إیــداء الــرأي فــي فقــرات اداة الدراســة مــن حیــث صــیاغة الفقــرات   ومــدى مناســبتها للمجــال الــذي 
ُوضــعت فیــه ، إمــا بالموافقــة علــى أهمیــة الــصیاغة أو تعــدیل صــیاغتها او حــذفها لعــدم أهمیتهــا ، ولقــد تــم 

( تبانة في صورتها النهائیـة ، بحیث أصبحت االس)   أي ثلثي اعضاء  المحكمین ( األخذ برأي األغلبیة 
) . ٢ملحق 

: ثبات األداة ٢-٥-٣
( ، والجـدول Cronbach's Alphaلقد تم استخراج معامل ثبـات األداة ، باسـتخدام معادلـة كرونبـاخ ألفـا 

.یبین معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها ) ٣

معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها) ٣(جدول 

معامــــــل الثبــــــات بطریقــــــة عدد الفقراتلالمجا
كرونباخ ألف

١٤٠.٩٢٣اإلعداد للتخطیط
١٥٠.٩٥٦التحلیل االستراتیجي
٨٠.٩٣٤التوجه االستراتیجي

٨٠.٩٤٠الصیاغة اإلستراتیجیة
١٨٠.٩٦٠إقرار الخطة وتنفیذها

٨٠.٩٣٣التقویم والمتابعة
٧١٠.٩٤٦الدرجة الكلیة

، فــي ) ٠.٩٦٠–٠.٩٢٣(أن الثبــات لمجـاالت االســتبانة تراوحــت بــین ) ٣(ول یتـضح مــن الجــد
. ما یجعلها قابلة ومناسبة ألغراض البحث العلمي ) ٠.٩٤٦(حین بلغ الثبات الكلي إلى 

اجراءات البحث الرئیسیة٦-٣
التجربة الرئیسیة ١-٦-٣
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ســــتمارات االســــتبیان علــــى الــــسادة بتوزیــــع ا) ٣ملحــــق ( قــــام الباحــــث وبمــــساعدة فریــــق العمــــل المــــساعد 
.التدریسیین في كلیات التربیة الریاضیة  وجمعها لغرض تحلیلها احصائیا 

.الوسائل اإلحصائیة ٧-٣

لمعالجة البیانات) SPSS( استخدم الباحث الحقیبة اإلحصائیة للعلوم  االجتماعیة 
الفصل الرابع

عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها-٤
اج المتوسطات الحسابیة ، واالنحرافات المعیاریة والنـسب المئویـة لفقـرات أداة الدراسـة ، تم استخر

: وأعتمدت الباحث المقیاس اآلتي لتقدیر درجة التطبیق 
. ًمرتفعة جدا ) فأكثر % ٨٠(
. مرتفعة % ) ٧٩.٩-% ٧٠( 
. متوسطة % ) ٦٩.٩-% ٦٠( 
. منخفضة %) ٥٩.٩-% ٥٠(
) . ٩٨: ٢٠٠٧عنایة خضیر ، (  ًنخفضة جدا م% ) ٥٠أقل من ( 
عرض النتائج وتحلیلها١-٤
عرض نتائج مجال االعداد للتخطیط وتحلیلها  ١-١-٤

)٤(جدول   
یبین  المتوسطات الحسابیة ، واالنحرافات المعیاریة ، والنسب المئویة لفقرات مجال االعداد للتخطیط

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

النحراف ا
المعیاري

النسبة 
المئویة 

%

درجة 
التطبیق

٨
هناك سیاسة تربویة لكلیات التربیة 

مرتفعة٣.٦٥٠.٩٤٧٥.٤.الریاضیة

متوسطة٣.٦٣٠.٩٣٦٧.٢.یتم وضع إطار زمني لعملیة التخطیط ١٠
متوسطة٣.٦٠٠.٩٧٦٦.٦.یحدد الهدف العام من عملیة التخطیط ٩

١١
وضع خطة استراتیجیة یتم االتفاق على

متوسطة٣.٦٠٠.٨٦٦٤.٢.لكلیات التربیة الریاضیة  
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٣
تدعم رئاسة الجامعة عملیة التخطیط 

متوسطة٣.٥٨٠.٨٧٦٤.٠.االستراتیجي في الكلیة  

متوسطة٣.٥٤٠.٩٠٦٣.٢.توجد خطة واضحة بعیدة المدى   ١

١٢
تحدد المسؤولیات على أعضاء فریق العمل 

.ي التخطیط
متوسطة٣.٥٣٠.٨٩٦١.٢

٢
تشارك أقسام الكلیة في رسم خطة الكلیة 

.بعیدة المدى 
متوسطة٣.٥٢٠.٩٩٦١.٠

١٣
توزع األدوار على أعضاء فریق العمل 

.التخطیطي 
متوسطة٣.٥٢٠.٩٣٦٠.٨

متوسطة٣.٤٩١.٠٤٥٩.٨یوجد فریق للتخطیط االستراتیجي في الكلیة٤

١٤
یمیة داعمة للتخطیط تبنى ثقافة تنظ

منخفضة٣.٣٠٠.٩٣٥٧.٤.االستراتیجي 

٧
تتاح الفرصة لكل العاملین في الكلیة ، 

للمساهمة في عملیة التخطیط االستراتیجي 
.

منخفضة٢.٨٠١.٢٠٥٦.٤

٦
یتم االستعانة بخبراء للمساعدة في تصمیم 

.الخطة االستراتیجیة 
منخفضة٢.٦٥١.٠٢٥١.٠

٥
مع المحلي في عملیة یشارك المجت

.ًالتخطیط االستراتیجي ، بصفته شریكا 
منخفضة٢.٥٦١.٠٧٥٠.٠

متوسطة٣,٢٤٠.٧١٦١.٣الدرجة الكلیة لمجال اإلعداد للتخطیط

تحلیل  النتائج 
توجـه خطـة واضـحة بعیـدة المـدى فـي الكلیـة  ، تـشارك أقـسام الكلیـة فـي رسـم خطـة ( لقد حصلت الفقـرات 

المدى ، تدعم رئاسة الجامعة عملیة التخطیط االستراتیجي فـي الكلیـة  ، هنـاك سیاسـة تربویـة الكلیة بعیدة
ُلكلیات التربیة الریاضیة ، یحدد الهدف العام من عملیة التخطیط ، یتم وضع إطار زمني لعملیة التخطیط 

علــى أعــضاء فریــق ، یــتم االتفــاق علــى وضــع إســتراتیجیة لكلیــات التربیــة  الریاضــیة ، تحــدد المــسؤولیات
العمل التخطیطي ، توزع األدوار على أعضاء فریق العمل ألتخطیطي   یوجد فریق للتخطیط االستراتیجي 

تبنـــى ثقافـــة تنظیمیـــة داعمـــة (  علـــى درجـــة تطبیـــق متوســـطة،    ، فیمـــا حـــصلت الفقـــرات ) فـــي الكلیـــة  
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كانون) ١(العدد ) ١٣(المجلد ٣٢٨مجلة القادسیة لعلوم التربیة الریاضیة
٢٠١٣الثاني

ًســتراتیجي ، بــصفته شــریكا ، یــتم للتخطــیط االســتراتیجي  یــشارك المجتمــع المحلــي فــي عملیــة التخطــیط اال
االســــتعانة بخبــــراء للمــــساعدة فــــي تــــصمیم الخطــــة االســــتراتیجیة تتــــاح الفرصــــة لكــــل العــــاملین فــــي الكلیــــة  

.على درجة تطبیق منخفضة) للمساهمة في عملیة التخطیط االستراتیجي 
عرض نتائج مجال التحلیل االستراتیجي وتحلیلها٢-١-٤

)٥(جدول  
لحسابیة ، واالنحرافات المعیاریة ، والنسب المئویة لفقرات مجال التحلیل االستراتیجي المتوسطات ا

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

النسبة 
المئویة 

%

درجة 
التطبیق

٢٢
یتم تحلیل مكانة الكلیة  بالنسبة للكلیات  

متوسطة٣.٦٠٠.٩٤٦٨.٠.األخرى 

٢٦
الزمة لعملیة التخطیط تتوفر المهارات ال

متوسطة٣.٥٩٠.٩٦٦٧.٨.االستراتیجي لدى القیادة العلیا في الكلیة  

٢٩
( یدرس وضع التسهیالت في الكلیة  مثل 

متوسطة٣.٥٧٠.٩٧٦٧.٨... ) .تجهیزات ، مباني ، 

٢٨
توجد قاعدة بیانات مركزیة شاملة حول 

طةمتوس٣.٥٥٠.٩٨٦٦.٨.الوضع الحالي للكلیة  

٢٤
یتم تحلیل البیئة الداخلیة للكلیة  للتعرف 

متوسطة٣.٤٠٠.٩٨٦٦.٨.الى نقاط القوة فیها 

٢٧
تتوفر المهارات الالزمة لعملیة التخطیط 

متوسطة٣.٣٨٠.٩٥٦٥.٦.االستراتیجي لدى العاملین في الكلیة  

١٩
یتم دراسة التشریعات والقوانین ذات األثر 

.في عملیة التخطیط االستراتیجي 
متوسطة٣.٣٧٠.٨٥٦٤.٤

٢٤
یتم تحلیل البیئة الداخلیة للكلیة للتعرف الى 
نقاط الضعف فیها التي تمنعها من تحقیق 

.رسالتها 
متوسطة٣.٣٥١.٠١٦٢.٢

١٥
تحلل البیئة الخارجیة لكلیة التربیة 

متوسطة٣.٣٤٠.٩٦٦١.٨ة  للتعرف الى التهدیدات التي الریاضی
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كانون) ١(العدد ) ١٣(المجلد ٣٢٩مجلة القادسیة لعلوم التربیة الریاضیة
٢٠١٣الثاني

.تواجه الكلیة 

١٧
تتوفر قاعدة بیانات حول البیئات المختلفة 

متوسطة٣.٣٣٠.٩٤٦١.٤... ) .االجتماعیة ، التكنولوجیة (

١٨
یتم دراسة تأثیر الوضع االقتصادي العام 

.في عملیة التخطیط االستراتیجي 
وسطةمت٣.٣٢٠.٩٥٦٠.٢

٢٠
یتم االطالع على تجارب متمیزة في مجال 

.التخطیط االستراتیجي 
منخفضة٣.٢٩٠.٩٢٥٥.٨

١٦
تحلل البیئة الخارجیة للكلیة للتعرف الى 

.الفرص المتاحة فیها ألغتنامها 
منخفضة٣.٢٩٠.٩١٥٥.٨

٢١
یتم توفیر معلومات حول توقعات 

المجتمع ، (المستفیدین من خارج الكلیة 
) .أولیاء األمور ، سوق العمل 

منخفضة٣.٢٠١.٠٢٥٣.٢

٢٣
تدرس حاجة سوق العمل للتخصصات 

منخفضة٣.١٥١.١٠٥١.٠.المختلفة 

متوسطة٣.٣٨٠.٧٣٦٢.٦٨الدرجة الكلیة لمجال التحلیل االستراتیجي

تحلیل النتائج
األخـرى ، ویـتم تحلیـل البیئـة الداخلیـة للكلیـة یتم تحلیل مكانـة الكلیـة بالنـسبة للكلیـات ( لقد حققت الفقرات 

للتعــرف الــى نقــاط القــوة فیهــا ، وتتــوفر المهــارات الالزمــة لعملیــة التخطــیط االســتراتیجي لــدى العــاملین فــي 
الكلیة وتوجد قاعدة بیانات مركزیة شاملة حول الوضع الحالي للكلیة، ویدرس وضع التسهیالت فـي الكلیـة 

تحلـــل البیئـــة ( علـــى درجـــة تطبیـــق متوســـطة ، وكـــذلك  حققـــت الفقـــرات ... ) ، تجهیـــزات ، مبـــاني ( مثـــل 
الخارجیة للكلیة للتعرف الى الفرص المتاحة فیها ألغتنامها ، وتتوفر قاعدة بیانـات حـول البیئـات المختلفـة 

ط ، ویـــتم دراســـة تـــأثیر الوضــع االقتـــصادي العـــام فـــي عملیـــة التخطـــی... ) االجتماعیــة ، التكنولوجیـــة ، ( 
االستراتیجي ، ویتم دراسة التـشریعات والقـوانین ذات األثـر فـي عملیـة التخطـیط االسـتراتیجي ، ویـتم تـوفیر 

، ) المجتمـــع ، وأولیـــاء األمـــور ، وســـوق العمـــل ( معلومـــات حـــول توقعـــات المـــستفیدین مـــن خـــارج الكلیـــة 
للكلیــة للتعــرف الــى نقــاط ُوتــدرس حاجــة ســوق العمــل للتخصــصات المختلفــة ، ویــتم تحلیــل البیئــة الداخلیــة

الضعف فیها التي تمنعهـا مـن تحقیـق رسـالتها ، ویـتم تحلیـل البیئـة الداخلیـة للكلیـة للتعـرف الـى نقـاط القـوة 
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كانون) ١(العدد ) ١٣(المجلد ٣٣٠مجلة القادسیة لعلوم التربیة الریاضیة
٢٠١٣الثاني

على درجة تطبیـق ) فیها ، وتتوفر المهارات الالزمة لعملیة التخطیط االستراتیجي لدى العاملین في الكلیة 
.متوسطة

االستراتیجي وتحلیلهاعرض نتائج مجال التوجیه٣-١-٤
)٦( جدول 

المتوسطات الحسابیة ، واالنحرافات المعیاریة ، والنسب المئویة لفقرات مجال التوجه االستراتیجي

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

النسبة 
المئویة 

%

درجة 
التطبیق

٣٧
یتم تقسیم الخطة على مراحل زمنیة محددة 

.
متوسطة٣.٤٥٠.٩٣٦٦,٤

٣٠
یتم التأكد من ان رؤیة الكلیة واقعیة تنسجم 

.مع إمكاناتها 
متوسطة٣.٤٠٠.٨٥٦٥.٨

٣٤
ًتوضع أهداف مرنة تسمح بالتعدیل وفقا 

.للمتغیرات المختلفة 
متوسطة٣.٣٥٠.٩٣٦٣.٨

٣١
تحدید اهداف استراتیجیة عامة تنسجم مع 

.التوجه االستراتیجي للكلیة 
متوسطة٣.٣٣٠.٨٦٦٢.٥

٣٥
یتوصل فریق التخطیط الى إجماع حول 

.األهداف 
متوسطة٣.٢٨٠.٩٨٦٢,١

٣٦
یتم عقد اجتماعات دوریة بین اعضاء فریق 

.التخطیط لتبادل اآلراء 
متوسطة٣.٢٥٠.٩٩٦٢

٣٢
تترجم األهداف طویلة االجل الى اهداف 

منخفضة٣.٢٢٠.٩٩٥٨.٧.متوسطة األجل 

٣٣
هداف متوسطة األجل الى اهداف تترجم األ

منخفضة٣.٢٠٠.٩٠٥٨.٣.قصیرة األجل 

متوسطة٣.٢٨٠.٧٦٦٢,٤٥الدرجة الكلیة لمجال التوجیه االستراتیجي
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كانون) ١(العدد ) ١٣(المجلد ٣٣١مجلة القادسیة لعلوم التربیة الریاضیة
٢٠١٣الثاني

تحلیل النتائج
یــتم التأكــد مــن ان رؤیــة الكلیــة واقعیــة تنــسجم مــع إمكاناتهــا ، وتوضــع أهــداف مرنــة ( وقــد حققــت الفقــرات 

ًقا للمتغیرات المختلفة ، ویتم تقسیم الخطة على مراحل زمنیة محددة   ،   تحدید أهداف تسمح بالتعدیل وف
إســـتراتیجیة عامـــة تنـــسجم مـــع التوجـــه االســـتراتیجي للكلیـــة ، ویتوصـــل فریـــق التخطـــیط الـــى إجمـــاع حـــول 

علـــى درجـــة تطبیـــق) األهـــداف ، ویـــتم عقـــد اجتماعـــات دوریـــة بـــین أعـــضاء فریـــق التخطـــیط لتبـــادل اآلراء 
وتترجم األهداف طویلة األجل الـى أهـداف متوسـطة األجـل ، وتتـرجم األهـداف متوسـطة (والفقرات .متوسط

على درجة تطبیق منخفضة) األجل الى اهداف قصیرة األجل
عرض نتائج مجال الصیاغة االستراتیجي وتحلیلها٤-١-٤

)٧(جدول 
مئویة لفقرات مجال الصیاغة االستراتیجي المتوسطات الحسابیة ، واالنحرافات المعیاریة ، والنسب ال

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

النسبة 
المئویة 

%

درجة 
التطبیق

٤٠
تحدید األولویات االستراتیجیة ضمن 

.الحدود المتاحة للكلیة في البیئة المحیطة 
متوسطة٣.٣٣٠.٨٩٦٦,٥

٣٨
من مراجعة األهداف االستراتیجیة للتأكد 
.ان فرص تحقیقها ال زالت كبیرة 

متوسطة٣.٣٢٠.٨٥٦٦.٢

٤١
تصمیم استراتیجیات متوافقة مع اهداف 

.الكلیة 
متوسطة٣.٣١٠.٨٨٦٥

٣٩
تنظیم ورش عمل للمعنیین حول كیفیة 

.وضع الخطة االستراتیجیة 
متوسطة٣.٢٦٠.٩٤٦٤.٦

٤٥
تحقیق التكامل بین االستراتیجیات الفرعیة 

.طة االستراتیجیة العامة للكلیة والخ
متوسطة٣.٢٥٠.٩٤٦٣.٢

٤٢
عمل مخططات مبدئیة تحدد البدائل 

االستراتیجیة المتاحة التي یمكن االعتماد 
.علیها 

منخفضة٣.١٩٠.٨٨٥٧.٦

٤٣
اختیار البدائل االستراتیجیة األكثر مناسبة 

.لتحقیق االهداف 
منخفضة٣.١٩٠.٨٩٥٧
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كانون) ١(العدد ) ١٣(المجلد ٣٣٢مجلة القادسیة لعلوم التربیة الریاضیة
٢٠١٣الثاني

٤٤
ل بدیلة لكل استراتیجیة رسم خطط عم

منخفضة٣.١٨٠.٩٦٥٧.تتسم بالمرونة الالزمة ألي تغییر 

متوسطة٣.٢٥٠.٧٦٦٢.١٣الدرجة الكلیة لمجال الصیاغة االستراتیجیة

تحلیل النتائج
مراجعـة األهـداف االسـتراتیجیة للتأكـد مـن ان فـرص تحقیقهـا ال زالـت كبیـرة ، وتحدیـد ( وقد حققـت الفقـرات 

ولویـات االســتراتیجیة ضــمن الحــدود المتاحــة للكلیــة فــي البیئــة المحیطــة ، وتــصمیم اســتراتیجیات متوافقــة األ
مع أهداف الكلیة ، تنظیم ورش عمل للمعنیین حول كیفیة وضع الخطة االستراتیجیة ، ، وتحقیـق التكامـل 

جــة تطبیــق متوســطة وحــصلت علــى در) بــین االســتراتیجیات الفرعیــة والخطــة االســتراتیجیة العامــة للمدیریــة 
وعمل مخططات مبدئیة تحدد البدائل االستراتیجیة المتاحة التـي یمكـن االعتمـاد علیهـا ، واختیـار (الفقرات 

البـــدائل االســـتراتیجیة األكثـــر مناســـبة لتحقیـــق األهـــداف ، ورســـم خطـــط عمـــل بدیلـــة لكـــل إســـتراتیجیة تتـــسم 
فضةعلى درجة تطبیق منخ) بالمرونة الالزمة ألي تغییر

عرض نتائج مجال اقرار الخطة وتنفیذها  وتحلیلها٥-١-٤
)٩(ملحق 

المتوسطات الحسابیة ، واالنحرافات المعیاریة ، والنسب المئویة لفقرات مجال إقرار الخطة وتنفیذها  

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

النسبة 
المئویة 

%

درجة 
التطبیق

مرتفعة٣.٦٨٠.٩٣٧١.٤لمسؤولة عن التنفیذتحدد الجهات ا٦٢

٤٧
تكلف األقسام المختلفة باعداد خططها 
ًالسنویة التطویریة انطالقا من الخطة 

.االستراتیجیة 
مرتفعة٣.٦٣٠.٩٤٧١

متوسطة٣.٦١٠.٩٠٦٥یتم كتابة الخطة االستراتجیة بشكل واضح٤٨

٤٩
یوضع وصف تفصیلي لألنشطة المختلفة 

القیام بها إلنجاح الخطط الواجب
.االستراتیجیة 

متوسطة٣.٥٣٠.٩١٦٤,٧

متوسطة٣.٥٠٠.٨/٩٦٢.٦تحدد المعلومات الضروریة المطلوبة ٥١



واقع تطبیق  التخطیط االستراتیجي في كلیات التربیة الریاضیة من وجهة نظر التدریسیین

كانون) ١(العدد ) ١٣(المجلد ٣٣٣مجلة القادسیة لعلوم التربیة الریاضیة
٢٠١٣الثاني

.لعملیة التنفیذ 

٦٣
إعالن االلتزام من قبل رئاسة الجامعة   
بضرورة تنفیذ الخطة االستراتیجیة بعد 

.إقرارها 
متوسطة٣.٤٧٠.٩٨٦٢

٥٩
الخطة لرئاسة الجامعة  إلقرارها ترفع 

متوسطة٣.٤٥٠.٩٤٦١.٨بشكل رسمي

٥٠
تحدد التقنیات الالزمة لتنفیذ الخطط 

متوسطة٣.٤٤٠.٩١٦١.٢.االستراتیجیة 

متوسطة٣.٤١٠.٩٥٦٠.٨.یتم توثیق الخطة االستراتیجیة بشكل جید ٥٨

٤٦
تنظم ورشات عمل للعاملین حول وضع 

.جیة الخطة االستراتی
متوسطة٣.٤٠١.٠٦٦٠.٢

٦١
ًترفع تقاریر دوریة حول عملیة التنفیذ وفقا 

.لجداول زمنیة محددة 
منخفضة٣.٤٠٠.٩٤٥٨.٤

٥٥
توضع جداول زمنیة لكل مكون من 

.مكونات الخطة وفق أسس علمیة واقعیة 
منخفضة٣.٤٠١.٠٢٥٨.٠

٥٢
تحدد برامج التدریب الموجهة لرفع كفایات 

.یین بتنفیذ الخطة االستراتیجیة المعن
منخفضة٣.٣٥٠.٩١٥٧.٠

٦٠
تعقد لقاءات دوریة لمتابعة التنفیذ في جمیع 

.مستویاته 
منخفضة٣.٣٣١.٠٠٥٦.٨

٥٦
یتم الحصول على التغذیة العكسیة حول 

.مسودة الخطة االستراتیجیة 
منخفضة٣.٣٢٠.٩٨٥٦.٤

٥٧
اء تراجع وثیقة الخطة النهائیة إلجر

.التعدیالت الالزمة لتالءم التغذیة العكسیة 
منخفضة٣.٢٤٠.٩٩٥٥.٨

٥٤
توضع الموازنات المالیة المفصلة لكل 

.مكون من مكونات الخطة 
منخفضة٣.١٠١.٠٩٥٥,٦

٥٣
توفیر نظام حوافز فاعل للعاملین لكسب 

.دعمهم أثناء عملیة التنفیذ 
منخفضة٢.٨٠١.١٣٥٥.٠

متوسطة٣.٥٠٠.٧٣٦٠,٧٦لمجال اقرار الخطة وتنفیذهاالدرجة الكلیة



واقع تطبیق  التخطیط االستراتیجي في كلیات التربیة الریاضیة من وجهة نظر التدریسیین

كانون) ١(العدد ) ١٣(المجلد ٣٣٤مجلة القادسیة لعلوم التربیة الریاضیة
٢٠١٣الثاني

تحلیل النتائج
تحــدد الجهــات المــسؤولة عــن التنفیــذ  ، تكلــف األقــسام المختلفــة باعــداد خططهــا (    وقــد حققــت الفقــرات 

یــتم كتابــة (  علــى درجــة مرتفعــة وحــصلت الفقــرات   ) ًالــسنویة التطویریــة انطالقــا مــن الخطــة االســتراتیجیة
طة االستراتجیة بشكل واضح ،  یوضـع وصـف تفـصیلي لألنـشطة المختلفـة الواجـب القیـام بهـا إلنجـاح الخ

الخطط االستراتیجیة ،  تحدد المعلومات الضروریة المطلوبة لعملیة التنفیذ،  إعالن االلتزام من قبل رئاسة 
اســة الجامعــة  إلقرارهــا بــشكل الجامعــة   بــضرورة تنفیــذ الخطــة االســتراتیجیة بعــد إقرارهــا ، ترفــع الخطــة لرئ

رســمي، تحــدد التقنیــات الالزمــة لتنفیــذ الخطــط االســتراتیجیة ، یــتم توثیــق الخطــة االســتراتیجیة بــشكل جیــد،  
(   علــى درجــة متوســطة، وحــصلت الفقــرة ) تــنظم ورشــات عمــل للعــاملین حــول وضــع الخطــة االســتراتیجیة 

ن بتنفیذ الخطة اإلستراتیجیة ، وتوضع الموازنات المالیـة تحدد برامج التدریب الموجهة لرفع كفایات المعنیی
المفــصلة لكــل مكــون مــن مكونــات الخطــة ، وتوضــع جــداول زمنیــة لكــل مكــون مــن مكونــات الخطــة وفــق 
أســس علمیــة واقعیــة ، ویــتم الحــصول علــى التغذیــة العكــسیة حــول مــسودة الخطــة االســتراتیجیة ، وتراجــع 

عدیالت الالزمة لتالئم التغذیة العكـسیة ، وتعقـد لقـاءات دوریـة حـول عملیـة وثیقة الخطة النهائیة إلجراء الت
ًالتنفیذ وفقا لجداول زمنیة محددة   توفیر نظام حوافز فاعل للعاملین لكسب دعمهم في أثناء عملیة التنفیذ 

.على درجة تطبیق منخفضة) 
عرض نتائج مجال التقویم والمتابعة وتحلیلها ٦-١-٤

)١٠(جدول 
توسطات الحسابیة ، واالنحرافات المعیاریة ، والنسب المئویة لفقرات التقویم والمتابعة الم

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

النسبة 
المئویة 

%

درجة 
التطبیق

٦٤
تحدد الجهة المسؤولة عن عملیة المتابعة 

مرتفعة٣.٤٩٠.٩٦٧٠.٨.والتقویم 

متوسطة٣.٤٤٠.٩٦٦٨.٨.جعة السنویة للخطة تكتب تقاریر للمرا٦٨

٦٥
یتم اعتماد نظام رسمي للرقابة لمتابعة 

.درجة التقدم في تحقیق األهداف 
متوسطة٣.٤٠٠.٩٥٦٧

متوسط٣.٤٠١.٠١٦٦.یتم تطویر الخطة بشكل مستمر ٦٩

٦٦
تحدد المواعید الدوریة لمتابعة مستویات 

سطةمتو٣.٣٧٠.٩٠٦٥.٤.االنجاز 



واقع تطبیق  التخطیط االستراتیجي في كلیات التربیة الریاضیة من وجهة نظر التدریسیین

كانون) ١(العدد ) ١٣(المجلد ٣٣٥مجلة القادسیة لعلوم التربیة الریاضیة
٢٠١٣الثاني

٦٧
تقدم تغذیة عكسیة لعملیات تنفیذ الخطط 
التخاذ اإلجراءات التصحیحیة عند الحاجة 

.
متوسطة٣.٣٥٠.٩٢٦٥

٧٠
تحلل المعوقات للوقوف علیها والحد من 

.تأثیرها 
متوسطة٣.٣١٠.٩٦٦٤.٢

٧١
تطبق مفاهیم المساءلة والشفافیة ، لیتحمل 

.داف األفراد مسؤولیاتهم اثناء تحقیق االه
متوسطة٣.٣١١.٠٠٦٣.٦

متوسطة٣.٣٤٠.٨٠٦٦,٣٥الدرجة الكلیة  لمجال المتابعة والتقویم

تحلیل النتائج
(  درجة تطبیق مرتفعة ، وحققت الفقرات ) تحدد الجهة المسؤولة عن عملیة المتابعة والتقویم( حققت الفقرة 

في تحقیق األهداف ، وتكتب تقاریر للمراجعة السنویة ویتم اعتماد نظام رسمي للرقابة لمتابعة درجة التقدم 
ُللخطــة ، ویــتم تطــویر الخطــة بــشكل مــستمر  تحــدد المواعیــد الدوریــة لمتابعــة مــستویات االنجــاز ، وتقــدم 
ـــل المعوقـــات  ـــد الحاجـــة ، وتحل ـــذ الخطـــط التخـــاذ اإلجـــراءات التـــصحیحیة عن ـــات تنفی تغذیـــة عكـــسیة لعملی

ا ، وتطیــق مفــاهیم المــساءلة والــشفافیة ، لیتحمــل اإلفــراد مــسؤولیاتهم أثنــاء للوقــوف علیهــا والحــد مــن تأثیرهــ
. درجة تطبیق متوسطة  ) تحقیق األهداف

عرض نتائج واقع تطبیق التخطیط االستراتیجي في كلیات التربیة الریاضیة للمجاالت ككل ٧-١-٤
)١١(جدول 

لمئویة لمجاالت  تطبیق التخطیط االستراتیجي   المتوسطات الحسابیة ، واالنحرافات المعیاریة والنسب ا

المتوسط المجالالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

النسبة 
%المئویة 

درجة 
التطبیق

متوسطة٣,٢٤٠.٧١٦١.٣اإلعداد للتخطیط١
متوسطة٣.٣٨٠.٧٣٦٢.٦٨التحلیل االستراتیجي٢
متوسطة٣.٢٨٠.٧٦٦٢,٤٥التوجه االستراتیجي٣
متوسطة٣.٢٥٠.٧٦٦٢.١٣الصیاغة اإلستراتیجیة٤
متوسطة٣.٥٠٠.٧٣٦٠,٧٦إقرار الخطة وتنفیذها٥
متوسطة٣.٣٤٠.٨٠٦٦,٣٥المتابعة والتقویم٦



واقع تطبیق  التخطیط االستراتیجي في كلیات التربیة الریاضیة من وجهة نظر التدریسیین

كانون) ١(العدد ) ١٣(المجلد ٣٣٦مجلة القادسیة لعلوم التربیة الریاضیة
٢٠١٣الثاني

الدرجة الكلیة لمجاالت تطبیق 
متوسطة٣.٣٣٠.٦٨٦٢.٦١التخطیط االستراتیجي

تحلیل النتائج 
طبیق التخطیط االستراتیجي في كلیات التربیة الریاضیة  من وجهـة ان درجة ت) ١١( یتضح من الجدول 

، ) ٦٢،٦١( ، وبنسبة مئویـة ) ٠،٦٨( وانحراف معیاري ) ٣,٣٣(نظر أفراد العینة ، قد أتت بمتوسط 
وهذا یدل على درجة تطبیق متوسطة 

مناقشة النتائج ٢-٤
مئویـــة لمجـــال االعـــداد للتخطـــیط بلغـــت نالحـــظ ان النـــسبة ال) ١١( مـــن خـــالل إطالعنـــا علـــى  الجـــدول 

وهــــي درجــــة متوســــطة ، ان  االعــــداد للتخطــــیط یعتبــــر المرحلــــة االولــــى والمهمــــة فــــي طریــــق %) ٦١,٣(
الوصول الى االستراتیجیة الجیدة فكلما كان االعداد جیدا او منسقا مع رسالة المؤسسة واهـدافها وسیاسـتها 

اخ مالئــم ومــدعم مــن المؤســسة فبــدون تخطــیط مــسبق فعــال كلمــا كانــت االســتراتیجیة الناتجــة تعمــل فــي منــ
)wilkinsom,2007:78.( ستتخبط عملیة التخطیط االستراتیجي وسیكون مصیرها الفشل 

وهـــي نـــسبة متوســـطة ، ان مـــن %)  ٦٢.٦٨(امـــا مجـــال التحلیـــل اإلســـتراتیجي فقـــد كانـــت نـــسبته المئویـــة 
ان تعمل أي مؤسسة بمعزل عن البیئة المحیطـة بـه ضروریات عملیة التخطیط االستراتیجي حیث الیمكن

فمنهــا تحــصل علــى مــدخالتها والیهــا تقــدم مخرجاتهــا لــذلك تعتبــر دراســة وتحلیــل الوضــع الحــالي للمؤســسة 
واألمـور التــي مـن المتوقــع ان تتـصدى لهــا فـي المــستقبل ضـروري   لــذلك البـد مــن جمـع اكبــر قـدر ممكــن 

: ٢٠٠٩مــاهر ،( هــا االســتراتیجي تــتمكن المؤســسة مــن تحدیــد موقفالمعلومــات عــن البیئــة وتحلیلهــا حتــى 
٨٩(

وهــي كــذلك نــسبة متوســطة ، %) ٦٢,٤٥(فــي حــین حــصل مجــال التوجیــه االســتراتیجي علــى نــسبة مئویــة 
حیـــث تعتبـــر مرحلـــة التوجیـــه االســـتراتیجي مـــن اكثـــر المراحـــل تحـــدیا ، الن المـــشاركین قـــد یـــستغرقون وقتـــا 

یتمكنوا من تحدید وجهتم ، لذلك هي مرحلة مهمة وحساسة في عملیـة التخطـیط طویال في الجدال قبل ان
.االستراتیجي 

وهــي ایــضا نــسبة متوســطة ، تبــدأ %) ٦٢.١٣(وقــد حــصل مجــال صــیاغة االســترتیجیة علــى نــسبة مئویــة 
اعـــدة هـــذه المرحلـــة بعـــد االنتهـــاء مـــن مرحلتـــي التحلیـــل االســـتراتیجي والتوجیـــه االســـتراتیجي والتـــي تمثـــل الق

االساسیة واالنطالقة لبدء عملیات تنفیذ الخیار االستراتیجي فال یمكـن نقـل الخیـار االسـتراتیجي الـى ارض 
الواقع دون صیاغات محددة وواضـحة المعـالم وتـساعد الـصیاغة االسـتراتیجیة فـي تحدیـد االدوار والتنـسیق 
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كانون) ١(العدد ) ١٣(المجلد ٣٣٧مجلة القادسیة لعلوم التربیة الریاضیة
٢٠١٣الثاني

المغربـي وغربیـة، ( ضـحة المعـالم بین المؤسسات المختلفة وحـشد المـوارد ضـمن اطـار خطـة اسـتراتیجیة وا
٩٤: ٢٠٠٦.(

نـسبة متوسـطة وغیـر مرضـیةٍ ، ان %) ٦٠,٧٦(اما مجال اقرار الخطة وتنفیذها فقـد كانـت نـسبته المئویـة 
ٕعملیـة اقـرار الخطـة یتطلـب وجـود فریـق للتخطـیط مهمتـه مراجعـة وثیقـة التخطـیط واجـراء التعـدیالت علیهــا 

وبعد التوصل الى اجماع فریق التخطیط حول الخطـة ، یـتم رفعهـا للجهـات لتالئم االقتراحات والتعلیقات ،
المختــصة للتــصدیق علیهــا وبإنهــاء اقــرار الخطــة تكــون الخطــة االســتراتیجیة للمؤســسة قــد اكتملــت وعلیــه 

جـوهر ( سیكون للمؤسسة وثیقة عاملة توفر ثورة من المعلومات یمكن الرجوع الیها وتحـدیثها عنـد الحاجـة 
، وبعــدها تــأتي المرحلــة المنطقیــة التــي تلــي اقــرار الخطــة وهــي عملیــة تنفیــذ االســتراتیجیة )٢٠٠٤:٦٠،

حیث تحتل اهمیة كبیرة النها تنقل االستراتیجیة المصاغة والخیارات المنتجة الى ارض الواقـع والتـي نتـائج 
هداف الواردة بالخطط وكیفیة مستهدفة كما تعطي عملیات التنفیذ معنى محددا اللتزام العاملین واإلدارة باأل

الوصول الیها واستغالل المهارات االداریة والموارد البشریة استغالال فعاال فـي ضـوء وضـعها ضـمن الیـات 
التنفیــذ المعتمــدة ،كمـــا تــساعد عملیـــات التنفیــذ علـــى تطــویر القـــدرات التنافــسیة للمؤســـسة تجــاه المؤســـسات 

الغـــالبي ( ات الناتجـــة عـــن مرحلـــة الـــصیاغة االســـتراتیجیة االخــرى وتمكنهـــا مـــن معالجـــة الهفـــوات واإلخفاقـــ
وهــي بتقــدیر متوســط %) ٦٦,٣٥(فــي حــصل مجــال المتابعــة والتقــویم علــى نــسبة مئویــة ).٢٠٠٧:٤٦

،تعتبر عملیة المتابعـة والتقـویم المرحلـة االخیـرة والهامـة مـن مراحـل التخطـیط االسـتراتیجي فـال یعنـي تنفیـذ 
ٕنجاح وانمـا یتطلـب االمـر التأكـد مـن انـه تـم اتبـاع التعلیمـات الموضـوعة فـي اثنـاء االستراتیجیة انها تمت ب

عملیة التخطیط االستراتیجي من خالل قیاس االداء الفعلـي لألنـشطة والعملیـات المختلفـة ثـم مقارنـة االداء 
هـــذه الفعلـــي باألهـــداف االســـتراتیجیة المحـــددة والكـــشف عـــن االخطـــاء واتخـــاذ االجـــراءات الـــسریعة لعـــالج

من خالل اطالعنا على الجداول   نالحظ ان نسبة تطبیق التخطـیط ).٥٣: ٢٠٠٦ماهر ، ( االخطاء 
االستراتیجي في كلیات التربیة الریاضیة للمجاالت ككل كانت  بدرجة متوسطة وهي درجة غیر مرضیة ، 

ة نـسبیا ، الـى العدیـد یعزو الباحث الدرجة المتوسطة مـن تطبیـق التخطـیط االسـتراتیجي  وهـي درجـة متدنیـ
مــن العوامــل  منهــا حداثــة اســتخدام التخطــیط االســتراتیجي فــي كلیــات التربیــة الریاضــیة ،  وربمــا یعــود الــى 
االعتقاد بان التخطیط هو مـسؤولیة الجهـات العلیـا وهـو رئاسـة الجامعـة ، وان دور الكلیـات  یقتـصر علـى 

هــذا األســاس فـإن األرضــیة المطلوبــة لتطبیــق التخطــیط التنفیـذ والقیــام بمهمــات یومیــة موكلـة إلیهــا ، وعلــى
االستراتیجي ، لم تكن متوفرة في كلیات التربیـة الریاضـیة  بالـشكل المالئـم ، ومـن األمثلـة علـى ذلـك ثقافـة 
التخطـــیط االســـتراتیجي ، والمـــشاركة الجماعیـــة للعـــاملین فـــي التخطـــیط ، ومـــشاركة المجتمـــع المحلـــي فـــي 

. ات التربیة الریاضیة  لخبراء في التخطیط االستراتیجي التخطیط ، وافتقار كلی
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وباإلضافة الى ما سبق ، فإن التخطـیط االسـتراتیجي یحتـاج الـى إمكانـات مادیـة وبـشریة فمیزانیـات كلیـات 
التربیة الریاضیة  ضعیفة ، وهي بالكاد تلبي الحاجات األساسیة للكلیة  ، فال حوافز للعـاملین فـي الخطـط 

ة ، وأمــا بالنــسبة لإلمكانــات البــشریة ، فقــد أفــادت نــسبة ال بــأس فیهــا مــن العــاملین فــي كلیــات لإلســتراتیجی
ًالتربیـــة الریاضـــیة   ، أنهـــم لـــم یتلقـــوا تـــدریبا علـــى التخطـــیط االســـتراتیجي ، ولـــم یطلـــب مـــنهم إعـــداد خطـــط 

. العامة إستراتیجیة لألقسام التي یعملون بها ، واكتفوا بتنفیذ الخطط التي ترد من اإلدارة
ورغم وجود العدید من مراحل التخطـیط االسـتراتیجي فـي كلیـات التربیـة الریاضـیة  ، مثـل التحلیـل 
البیئــي والمقارنــة مــع المــدیریات األخــرى ، إال ان هنــاك مراحــل بهــا ضــعف واضــح مثــل التقــویم المــستمر ، 

یة بالخطط اإلستراتیجیة ، بـل والمتابعة للخطط ، وتعرف المشكالت ووضع حلول لها ، وعقد دورات تعریف
. سیطر النمط التقلیدي في المتابعة ، من خالل إرسال مجموعة من التقاریر بین الكلیة ورئاسة الجامعة  

الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصیات٥
االستنتاجات١-٥
د للتخطـیط  كانت درجة تطبیق التخطیط االستراتیجي في كلیات التربیة الریاضیة  لمجال  اإلعـدا.١

بدرجة متوسطة

كانــــت درجـــــة تطبیـــــق التخطـــــیط االســـــتراتیجي فـــــي كلیـــــات التربیـــــة الریاضـــــیة  لمجـــــال  التحلیـــــل .٢
االستراتیجي  بدرجة متوسطة

كانت درجة تطبیق التخطیط االستراتیجي في كلیات التربیة الریاضیة  لمجال التوجه االسـتراتیجي   .٣
بدرجة متوسطة

ــــق التخطــــیط .٤ ــــت درجــــة تطبی ــــصیاغة كان ــــة الریاضــــیة  لمجــــال  ال ــــات التربی ــــي كلی االســــتراتیجي ف
اإلستراتیجیة  بدرجة متوسطة

كانــت درجــة تطبیــق التخطــیط االســتراتیجي فــي كلیــات التربیــة الریاضــیة  لمجــال   إقــرار الخطــة .٥
وتنفیذها بدرجة متوسطة

المتابعـة والتقـویم  كانت درجـة تطبیـق التخطـیط االسـتراتیجي فـي كلیـات التربیـة الریاضـیة  لمجـال  .٦
بدرجة متوسطة
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التوصیات٢-٥
دعـــــم وتـــــشجیع كلیـــــات التربیـــــة الریاضـــــیة التـــــي تـــــشجع العمـــــل ضـــــمن مفـــــاهیم التخطــــــیط -١

االستراتیجي 

ــــذ عملیــــات التخطــــیط -٢ ــــة الالزمــــة لتنفی ٕاســــتقطاب الكفــــاءات ورصــــد واعــــداد المیزانیــــات المالی
.االستراتیجي وتوفیر المتطلبات األساسیة للقیام بذلك

بناء وتحدیث قاعـدة بیانـات للبیئتـین الداخلیـة والخارجیـة كلیـات التربیـة الریاضـیة كـي یـتمكن -٣
العاملین علیها اإلحاطة والتعرف على جمیع الفرص واالحتمـاالت التـي تبنـى علیهـا الخطـط 

اإلستراتیجیة وتیسر عملیات التخطیط االستراتیجي

مهارات التخطیط االستراتیجيتدریب العاملین في كلیات التربیة الریاضیة على -٤

.العمل على تشكیل فریق التخطیط االستراتیجي-٥

فتح دورات تدریبیة وتطویریة متخصصة للكوادر العاملة فـي كلیـات التربیـة الریاضـیة ضـمن -٦
إطار التخطیط االستراتیجي

المصادر
 الـدار الجامعیـة ، االسكندریة ، التخطیط التنفیذي في خدمة االهداف االستراتیجیة: احمد ماهر

 ،٢٠٠٦

 ٢٠٠٩، الدار الجامعیة ن االسكندریة ، دلیل المدیرین الى التخطیط االستراتیجي: احمد ماهر

 التخطــیط االســتراتیجي فــي مؤســسات التعلــیم العــام ، مجلــة العلــوم االقتــصادیة : احمــد القطــامین
.٢٠٠٢واإلداریة ، المجلد الثامن عشر ، العدد الثاني ، دیسمبر ، 

ســـــان    . ١،ط" التخطــــیط االســـــتراتیجي للمنظمــــات العامــــه والغیـــــر ربحیــــه") : ١٩٩٥(، برایــــسون
.باس –جوزي : فرانسیسكو

 االردن ، دار الفكـــر ١، طالتخطـــیط االســـتراتیجي فـــي المنظومـــة المدرســـیة: رافـــدة الحریـــري ،
٢٠٠٧للنشر والتوزیع ، االردن ، 
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 ،دار الیـازوري تراتیجیة مفاهیم وعملیـات وحـاالت دراسـیةاإلدارة االس): ٢٠٠٥(زكریا   الدوري ،
األردن: العلمیة للنشر 

 دار وائـــل ١، طمنظـــور منهجـــي متكامـــل–االدارة االســـتراتیجیة : طـــاهر الغـــالبي ووائـــل ادریـــس ،
٢٠٠٧للنشر ، عمان ، 

 ـــة ـــد المغربـــي ورمـــضان غریب ـــد الحمی ـــاس االداء المتوازن: عب كتبـــة ،المالتخطـــیط االســـتراتیجي بقی
٢٠٠٦العصریة ، المنصورة ، 

 القـاهرة ، مكتبـة االنجلـوا المـصریة ، أصـول اإلدارة العامـة: عبد الكـریم درویـش ، ولیلـى تكـال ،
١٩٩٩

 دار المهنـدس للطباعـة والنـشر، دمیـاط ، ١، طالتعلیم تخطیطـه واقتـصادیاته:علي صالح جوهر ،
٢٠٠٤

 ودة الشاملة في مـدیریات التربیـة والتعلـیم الفلـسطینیة واقع معرفة وتطبیق ادارة الج: عنایة خضیر
ـــر منـــشورة ، جامعـــة النجـــاح الوطنیـــة ،  مـــن وجهـــة نظـــر العـــاملین فیهـــا ، رســـالة ماجـــستیر غی

٢٠٠٧فلسطین ،

   ،٢٠٠٥غزة ، : التخطیط االستراتیجي، دورة تدریبیة ، الجامعة اإلسالمیة : ماجد  الفرا

      ـــ" محمـــد  الحوســـني ـــة درجـــة تطبی ق مراحـــل عملیـــة التخطـــیط االســـتراتیجي فـــي وزارة التربی
٢٠٠٩، عمان ، ٣٦والتعلیم بسلطنة عمان  مجلة دراسات العلوم التربویة ، المجلد 

 ٢٠٠٥محاضرات في التخطیط التربوي ، الجامعة اإلسالمیة ، غزة ، :  محمد  األغا

 مــدارس وكالــة الغــوث بقطــاع غــزة واقــع التخطــیط االســتراتیجي فــي : " محمــد خلیــل  أبــو هاشــم
ـــة ، الجامعـــة االســـالمیة ،غـــزة،  وســـبل تطویرهـــا ، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة ، كلیـــة التربی

٢٠٠٧

 مكتبــــة األنجلــــوا التخطــــیط التعلیمــــي، أســــسه وأســــالیبه ومــــشكالته: محمــــد ســــیف الــــدین فهمــــي ،
١٩٩٦المصریة القاهرة، مصر ، 
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 ـــل لل:" محمـــد محمـــود العبـــسي ـــةبنـــاء دلی " تخطـــیط االســـتراتیجي فـــي المـــدارس الثانویـــة  االردنی
٢٠٠٤،اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، الجامعة االردنیة ، عمان 

 ١٩٩٨، القاهرة ، عالم الكتاب ، تخطیط التعلیم واقتصادیاته: محمد منیر

 . ٢١/٩/٢٠٠٦(، )٢٠٠٥(مندورة ، درویش:(

htm.2_6mqt/maqalat/subs/com.emcgsit.www//http
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)١(ملحق 
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مكان العملالتخصصاللقباالسمت

ماالدارة والتنظیاستاذحسن ناجي محمود.د١
–جامعة بغداد 
كلیة التربیة 

الریاضیة

ادارةاستاذعالء فرحان طالب.د٢
-جامعة كربالء
كلیة االدارة 
واالقتصاد

٣
عبد الرحمن إبراهیم .د

أستاذ مشاركمصطفى
إدارة  واسترتیجیة  

عامة

جامعة السودان 
للعلوم 
-والتكلنوجیا

–وزارة التربیة تخطیط استاذ مساعدعقیل محسن الفتالوي.د٤
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مدیریة تربیة یجيإسترات
الدیوانیة

ادارة تربویةاستاذ مساعدوداد مهدي هادي. د٥
جامعة القادسیة 

كلیة التربیة
)٢( ملحق 

االستبانة 
. حضرة االستاذ المحترم   

... تحیة طیبة وبعد 
" كلیات التربیة الریاضیةواقع  تطبیق التخطیط االستراتیجي في" یقوم الباحث بدراسة میدانیة عنوانها 

وبما ان الموضوع یخصكم راجیین االجابة على االستبیان المرفق  خدمة للبحث العلمي 
شاكرین لكم حسن تعاونكم

الباحث
خالد اسود

ذات قاعـدة عریـضة تتطلـب مـساهمة ومــشاركة عملیـة دینامیـة شــاملة ، و: ویقـصد بـالتخطیط االسـتراتیجي 
مــن كافــة األطــراف المعنیــة لتحدیــد الــشكل المــستقبلي للمنظمــة وأعــداد خطــة تــشمل تحدیــد االحتیاجــات ، 
ًورســم االســتراتیجیات ، فــي ضــوء تحلیــل مــستمر للبیئتــین الداخلیــة والخارجیــة للمنظمــة وفقــا لرؤیــا ورســالة 

رة للتنفیذ باتجاه التحسین والتطویرواضحة ومحددة ، مع وجود متابعة مستم
: ًفي المكان الذي تراه مناسبا ) (ُیرجى وضع اشارة : ًثانیا 

درجة التطبیق
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اإلعداد للتخطیط: المجال األول 

١
لتربیة توجد خطة واضحة بعیدة المدى في كلیات ا

الریاضیة

٢
تشارك أقسام الكلیة  في رسم خطة الكلیة  بعیدة 

.المدى 
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٣
تدعم رئاسة الجامعة  عملیة التخطیط االستراتیجي 

.في الكلیة  
.یوجد فریق للتخطیط االستراتیجي في الكلیة  ٤

٥
یشارك المجتمع المحلي في عملیة التخطیط 

.ًصفته شریكا االستراتیجي ، ب

٦
یتم االستعانة بخبراء للمساعدة في تصمیم الخطة 

.االستراتیجیة 

٧
تتاح الفرصة لكل العاملین في الكلیة  ، للمساهمة 

.في عملیة التخطیط االستراتیجي 
.هناك سیاسة تربویة لكلیات التربیة الریاضیة  ٨
.لتخطیط یحدد الهدف العام من عملیة ا٩
.یتم وضع إطار زمني لعملیة التخطیط ١٠

١١
یتم االتفاق على وضع خطة إستراتیجیة لكلیات 

التربیة الریاضیة

١٢
توزع المسؤولیات على اعضاء فریق العمل 

.التخطیطي 

١٣
توزع األدوار على أعضاء فریق العمل التخطیطي 

.
.میة داعمة للتخطیط االستراتیجي تبنى ثقافة تنظی١٤

التحلیل االستراتیجي: المجال الثاني 

١٥
تحلل البیئة الخارجیة لكلیات التربیة الریاضیة  ، 

للتعرف الى التهدیدات التي تواجه الكلیة

١٦
تحلل البیئة الخارجیة للكلیة  ، للتعرف الى الفرص 

.المتاحة فیها الغتنامها 

١٧
تتوفر قاعدة بیانات حول البیئات المختلفة 

...)االجتماعیة ، التكنولوجیة (

١٨
یتم دراسة تأثیر الوضع االقتصادي العام في 

.عملیة التخطیط االستراتیجي 
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١٩
یتم دراسة التشریعات والقوانین ذات األثر في 

.عملیة التخطیط االستراتیجي 

٢٠
ارب متمیزة في مجال یتم االطالع على تج

.التخطیط االستراتیجي 

٢١
یتم توفیر معلومات حول توقعات المستفیدین من 

المجتمع ، أولیاء األمور ، سوق ( خارج الكلیة  
) .العمل 

٢٢
یتم تحلیل مكانة الكلیة  بالنسبة للكلیات االخرى 

.األخرى 
.لفة تدرس حاجة سوق العمل للتخصصات المخت٢٣

٢٤
یتم تحلیل البیئة الداخلیة للكلیة  للتعرف الى نقاط 
.الضعف فیها ، والتي تمنعها من تحقیق رسالتها 

٢٥
یتم تحلیل البیئة الداخلیة للكلیة  ، للتعرف الى 

.نقاط القوة فیها 

٢٦
تتوفر المهارات الالزمة لعملیة التخطیط 

.لعلیا في الكلیة االستراتیجي لدى القیادة ا

٢٧
تتوفر المهارات الالزمة لعملیة التخطیط 

.االستراتیجي لدى العاملین في الكلیة 

٢٨
توجد قاعدة بیانات مركزیة شاملة حول الوضع 

.الحالي للكلیة 

٢٩
( ُیدرس وضع التسهیالت في الكلیة  مثل 

... ) .تجهیزات ، مباني ، 

٣٠
أكد من ان رؤیة المدیریة واقعیة تنسجم مع یتم الت

.إمكاناتها 

٣١
تحدید أهداف استراتیجیة عامة تنسجم مع التوجه 

.االستراتیجي للكلیة 

٣٢
تترجم األهداف طویلة األجل الى اهداف متوسطة 

.األجل 
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٣٣
تترجم األهداف متوسطة األجل الى أهداف قصیرة 

.األجل 

٣٤
ًوضع أهداف مرنة تسمح بالتعدیل وفقا للمتغیرات ت

.المختلفة 

٣٥
یتوصل فریق التخطیط الى إجماع حول األهداف 

.

٣٦
یتم عقد اجتماعات دوریة بین أعضاء فریق 

.التخطیط لتبادل اآلراء 
.یتم تقسیم الخطة على مراحل زمنیة محددة ٣٧

.ة االستراتیجیة الصیاغ: المجال الرابع 

٣٨
مراجعة األهداف االستراتیجیة للتأكد من ان فرص 

.تحقیقها ال زالت كبیرة 

٣٩
تنظیم ورش عمل للمعنیین حول كیفیة وضع 

.الخطة االستراتیجیة 

٤٠
تحدید األولویات االستراتیجیة ضمن الحدود 

.المتاحة للكلیة  في البیئة المحیطة 
.استراتیجیات متوافقة مع اهداف الكلیةتصمیم٤١

٤٢
عمل مخططات مبدئیة تحدد البدائل االستراتیجیة 

.المتاحة التي یمكن االعتماد علیها 

٤٣
اختیار البدائل االستراتیجیة األكثر مناسبة لتحقیق 

.األهداف 

٤٤
رسم خطط عمل بدیلة لكل استراتیجیة تتسم 

.ة ألي تغییر بالمرونة الالزم

٤٥
تحقیق التكامل بین االستراتیجیات الفرعیة والخطة 

.االستراتیجیة العامة للكلیة

إقرار الخطة وتنفیذها: المجال الخامس 
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٤٦
تنظم ورشات عمل للعاملین حول وضع الخطة 

.االستراتیجیة 

٤٧
تكلف األقسام المختلفة بإعداد خططها السنویة 

.ًیریة ، انطالقا من الخطة االستراتیجیة التطو
.تحدد الجهات المسؤولة عن التنفیذ ٤٨

٤٩
یوضع وصف تفصیلي لألنشطة المختلفة الواجب 

.القیام بها ، إلنجاح الخطط االستراتیجیة 
.تحدد التقنیات الالزمة لتنفیذ الخطط االستراتیجیة ٥٠

٥١
الضروریة المطلوبة لعملیة التنفیذ تحدد المعلومات 

.

٥٢
تحدد برامج التدریب الموجهة لرفع كفایات المعنیین 

.بتنفیذ الخطة االستراتیجیة 

٥٣
توفیر نظام حوافز فاعل للعاملین لكسب دعمهم 

.أثناء عملیة التنفیذ 

٥٤
توضع الموازنات المالیة المفصلة لكل مكون من 

.ة مكونات الخط

٥٥
توضع جداول زمنیة لكل مكون من مكونات 

الخطة وفق أسس علمیة واقعیة

٥٦
یتم الحصول على التغذیة العكسیة حول مسودة 

.الخطة االستراتیجیة 

٥٧
تراجع وثیقة الخطة النهائیة إلجراء التعدیالت 

.الالزمة لتالئم التغذیة العكسیة 
.ة االستراتیجیة بشكل جید یتم توثیق الخط٥٨
.یتم كتابة الخطة االستراتیجیة بشكل واضح ٥٩

٦٠
تعقد لقاءات دوریة لمتابعة التنفیذ في جمیع 

.مستویاته 

٦١
ًترفع تقاریر دوریة حول عملیة التنفیذ وفقا لجداول 

.زمنیة محددة 
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٦٢
شكل رسمي ترفع الخطة لرئاسة الجامعة  إلقرارها ب

.

٦٣
إعالن االلتزام من قبل رئاسة الجامعة بضرورة 

.تنفیذ الخطة االستراتیجیة بعد إقرارها 
التقویم والمتابعة: المجال السادس 

٦٤
تحدد الجهة المسؤولة عن عملیة المتابعة والتقویم 

.

٦٥
یتم اعتماد نظام رسمي للرقابة لمتابعة درجة التقدم 

.تحقیق االهداف في 
.تحدد المواعید الدوریة لمتابعة مستویات االنجاز ٦٦

٦٧
تقدم تغذیة عكسیة لعملیات تنفیذ الخطط التخاذ 

.االجراءات التصحیحیة عند الحاجة 
.تكتب تقاریر للمراجعة السنویة للخطة ٦٨
.یتم تطویر الخطة بشكل مستمر ٦٩
.المعوقات للوقوف علیها والحد من تأثیرها تحلل٧٠

٧١
تطبق مفاهیم المساءلة والشفافیة ، لیتحمل األفراد 

.مسؤولیاتهم أثناء تحقیق األهداف 
)٣(ملحق 

فریق العمل الساعد
مكان العملاالسمت
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میسان
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كربالء
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