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 داءــــــإه

حب ، فيحتار المرء لمن يقطف أزهاره ،        نُتتراءى مع امتالك بستان المجد أطياف من        

ساقيه ، وفيهم راعيه ، ومنهم      ولمن يهدي أغاريد أطياره ، وهو الذي يوقن أن منهم           

زين بهوه ، ثم يدرك أنها ثمرة عطاٍء جاد به          يمن علم صاحبه كيف يعتلي صهوه ، و       

 . وبه ينتفع دى ،هياألحباب ، وناجاه بالدعاء األصحاب ، فسطع علماً 

 .يرحمه اهللا ، وفـــاء وتقديراً ............... إلى روح والدي الغالي 

 .النبــع المتدفق بالحــب والحنـان .............. إلى أمي الغالية  

 .إلى زوجتي رفيقة دربي التي صبرت وتحملــت العنــــاء الكثير 

 .األعــزاء...................إلى عماتـــي وإخوتـي وأخواتـي  

 .أمالً ورجـاء........................ إلى أبنـــائي األحبــــاء  

 .ــــي وأقــــــــــاربي إلـــى عمــوم أهلــــ 

 . إلى زمالئي األعزاء  

، سائالً المـولى عـز وجـل أن يـوفقني           أهدي هذا الجهد المتواضع     إليهم  

 .والمؤمنين لما فيه الخير والبناء 

                                                    البــاحث



 ث 

 شكر وتقدير
، علم اإلنسان ما لم يعلم، عزيز الثناء، جليـل العطـاء،            الحمد هللا العظيم األكرم، الذي علم بالقلم      

ربنا ال نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والصالة والسالم على النبي المعلم، الذي أوصـانا        

 .بالشكر، وعلمنا البر، وزين باإلسالم أخالقنا، فجزاه اهللا عنا خير الجزاء

 التي صبرت بصـمت     زوجتي، لدعائها ورضائها، وإلى     لحبيبةوالدتي ا وأتقدم بالشكر الجزيل أوالً إلى      

 .الواثق باألجر

 الذي أشرف على إخراج هذا      محمد إبراهيم المدهون  / وليت شكري يفي ألخي وأستاذي الفاضل الدكتور      

 .العمل، من غير سأم أو ملل، فكان للعطاء قريناً بارك اهللا له في علمه وسدد خطاه

 شـرفاني   ن اللـذي  نهاية التلبـاني  /  والدكتورة   ماجد الفرا /  مناقشي الدكتور  كما أتقدم بجزيل الشكر إلى    

 .بقبول مناقشة رسالتي ، وإثرائها بعلمهما، فجزاهما اهللا كل خير

، عبد الـرحيم حمـدان    /كما أتقدم بالشكر والعرفان والتقدير إلى زمالئي في العمل األخ الفاضل الدكتور           

/    جعة وتدقيق الرسالة مـن الناحيـة اللغويـة، واألخـوة األسـتاذ              على الجهد الكبير الذي بذله في مرا      

 مـاهر حمـادة   / ، واألسـتاذ  ميرفت راضـي  / ، واألستاذة حسام أبو شاويش  / ، واألستاذ منصور سعدية 

 . في ترجمة المراجع، ومراجعة وتدقيق الرسالة واالستبانةغسان الدلو / ذواألستا

 الذين كان إلرشادهم وتوجيهاتهم دور بارز في إتمام الجزء          ناألساتذة والمحكمي كما أشكر جميع األخوة     

 .العملي من هذه الرسالة

 على تفضلهم بقبول توزيع االسـتبانة فـي كليـاتهم،           عمداء الكليات ويسعدني أن أتقدم بشكري لألخوة      

  على مجهودهما فـي توزيـع      ياسر المدني /  واألستاذ   عبد الرحمن جبر  / وكذلك إلى الزميلين األستاذ     

 .االستبانة وإعادة جمعها في كليتيهما

كما أتقدم بشكري إلى كل األخوة واألخوات في الكليات الذين قاموا مشكورين باإلجابـة عـن فقـرات                  

 .االستبانة دون كلل أو ملل

 وإلـى   هيثم عـايش  /  دير البلح الدكتور   –وأتقدم بشكري وعظيم امتناني إلى عميد كلية فلسطين التقنية          

 .لعاملين في الكلية على تشجيعهم المتواصل ليجميع األخوة ا

 .  وتشجيعه المتواصل ليه لمؤازرتمدحت الخطيب/ كما أتقدم بشكري الخاص إلى أخي العزيز األستاذ

 .وأخيراً شكري الخالص لكل من أحبني وخصني يوماً بدعائه

        الباحث

         عاطف عبد الحميد الشويخ



 ج 

 فهرس احملتويات
 الصفحة ـــــانالبيــــــ

 ت  اإلهداء

 ث شكر وتقدير

 ج فهرس المحتويات

 ذ فهرس الجداول

 ر فهرس األشكال 

 ز قائمة المالحق

 س  العربية ملخص الدراسة باللغة

 ش نجليزية اإلملخص الدراسة باللغة

 1 "خلفية الدراســـــة وأهميتها " اإلطار العام للدراسة : الفصل األول

 2 مقدمة

 5 كلة الدراسةمش

 6 فروض الدراسة

 7 متغيرات الدراسة

 8 أهداف الدراسة

 8 أهمية الدراسة

 10 حدود الدراسة

 10 مصطلحات الدراسة

 12 كليات مجتمع الدراسة

 18 هيكل الدراسة



 ح 

 

 الصفحة انـــــــــــالبي

 19 اإلطار النظري: الفصل الثاني 

 21 مقدمة

 22 اسية في التخطيط االستراتيجيمفاهيم أس: القسم األول 

 22  التخطيط - أوالً 

 23 التخطيط طويل األجل

 23 التخطيط متوسط األجل

 24 التخطيط العاجل

 24 التخطيط قصير األجل

 24 التخطيط التكتيكي

 25  اإلستراتيجية-ثانياً 

 27  التخطيط االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية-ثالثاً 

 28 فكير اإلستراتيجي الت-رابعاً

 29 أهمية التخطيط اإلستراتيجي

 30 مبررات التخطيط اإلستراتيجي

 30 فوائد التخطيط اإلستراتيجي

 31 الثقافة التنظيمية ودورها في التخطيط اإلستراتيجي

 33 مراحل التخطيط االستراتيجي

 36 التخطيط لعملية التخطيط: المرحلة األولى 

 38 صياغة المستقبل: المرحلة الثانية 

 39 الرؤيا

 40 الرسالة

 41 خطوات صياغة رسالة 

 43 تحليل الوضع الحالي: المرحلة الثالثة 

 43 البيئة الخارجية

 47 البيئة الخاصة بالمؤسسة

 48 البيئة الداخلية بالمؤسسة

 53 تحديد القضايا الجوهرية

 54 تطوير وصياغة األهداف: المرحلة الرابعة 



 خ 

 الصفحة ـــــــــــانالبي

 54 الغايات

 55 األهداف

 56 قواعد كتابة األهداف

 56 تنفيذ الخطة: المرحلة الخامسة 

 56 البرنامج

 57 المشروع

 57 ةاألسئلة التي تحتاجها الخطة التنفيذي

 58 نماذج للخطط التنفيذية

 59 المتابعة والتقييم: المرحلة السادسة 

 60  إستراتيجية العملأخطاء شائعة في تخطيط

 61 التعليم التقني في فلسطين: القسم الثاني 

 61 مقدمة

 62 ماهية التعليم التقني 

 63  التعليم التقنيممفهو

 65 أهمية التعليم التقني

 65 سمات نظام التعليم التقني في فلسطين

 66 أهداف التعليم التقني في فلسطين

 67 تقني في فلسطينالصعوبات التي تواجه التعليم ال

 69 التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني : القسم الثالث 

 69 مقدمة

 70 متطلبات التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني 

 71 معوقات التخطيط اإلستراتيجي 

 72 العوامل التي تساعد على نجاح التخطيط اإلستراتيجي

 74 سات السابقةالدرا: الفصل الثالث 

 75 الدراسات العربية والمحلية

 82 الدراسات العربية

 89 الدراسات األجنبية

 95 التعقيب على الدراسات السابقة



 د 

 الصفحة البيـــــــــــان

 98 الطريقة واإلجراءات: الفصل الرابع 

 99 منهجية الدراسة

 99 مصادر جمع المعلومات

 100 مجتمع الدراسة 

 100 دراسةعينة ال

 104 أداة الدراسة

 105 صدق وثبات اإلستبانة

 115 المعالجات اإلحصائية

 116 نتائج الدراسة تحليل : الفصل الخامس 

 117 اختبار التوزيع الطبيعي

 118 تحليل فقرات مجاالت الدراسة

 118 بالمجال األولالنتائج الخاصة 

 126 بالمجال الثانيالنتائج الخاصة 

 132  الخاصة بالمجال الثالثالنتائج

 136 بالمجال الرابعالنتائج الخاصة 

 141 بالمجال الخامسالنتائج الخاصة 

 144 النتائج الخاصة بالفرضية السادسة

 160 النتائج والتوصيات : الفصل السادس

 161 نتائج الدراسة

 163 تتوصياتوصيات الدراسة 

 164 الدراسات المقترحة

 165 المراجع 

 165 قائمة المراجع العربية

 174 قائمة المراجع األجنبية

 175 المالحققائمة 



 ذ 

 فهرس بقائمة اجلداول

 تفصيـــــــل رقم الجدول
رقم 

 الصفحة

 13 .البرامج واألقسام في كلية فلسطين التقني ـ دير البلح  1-1جدول رقم 

 14 .يا ـ خان يونس البرامج واألقسام في كلية العلوم والتكنولوج 2-1جدول رقم 

 15 .التخصصات في كلية تدريب غزة  3-1جدول رقم 

 16 .أقسام واختصاصات كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية ـ غزة  4-1جدول رقم 

 35 .مراحل عملية التخطيط اإلستراتيجي 1-2جدول رقم 

 50  .(SWOT Analysis)التحليل االستراتيجي  2-2جدول رقم 

 52 .مصفوفة التحليل اإلستراتيجي  3-2م جدول رق

 57 .األسئلة التي تحتاجها الخطة التنفيذية  4-2جدول رقم 

 101 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الكلية 1-4جدول رقم 

 102 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الموقع الوظيفي 2-4جدول رقم 

 102 العلميالمؤهل توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير  3-4جدول رقم 

 103 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير النوع 4-4جدول رقم 

 103 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة 5-4جدول رقم 

 105 أوزان الفقرات 6-4جدول رقم 

مـدى التـزام    (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول         7-4جدول رقم 

 والدرجة الكلية لفقراته) لتخطيط اإلستراتيجيإدارة الكلية با

107 

مـدى انتشـار    (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني         8-4جدول رقم 

 والدرجة الكلية لفقراته )  في الكليةثقافة التخطيط اإلستراتيجي

108 

الهيكـل  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال الثالـث              9-4جدول رقم 

 والدرجة الكلية لفقراته)التنظيمي للكلية

109 

كفاءة المـوارد   (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع         10-4جدول رقم 

 والدرجة الكلية لفقراته) البشرية

110 

توافر الموارد  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس         11-4جدول رقم 

  والدرجة الكلية لفقراته)المالية

111 

 112 الصدق البنائي لمجاالت الدراسة 12-4جدول رقم 



 ر 

 تفصيـــــــل رقم الجدول
رقم 

 الصفحة

 113 )طريقة التجزئة النصفية(معامل الثبات  13-4جدول رقم 

 114 )الفا كرونباخ(معامل الثبات  14-4جدول رقم 

 One-Sample  K-S ( 117(اختبار التوزيع الطبيعي  1-5جدول رقم 

مـدى التـزام إدارة الكليـة بـالتخطيط         (نتائج فقـرات المجـال األول        2-5جدول رقم 

 )اإلستراتيجي

125 

مدى انتشار ثقافة التخطيط اإلستراتيجي فـي       (نتائج فقرات المجال الثاني      3-5جدول رقم 

 )الكلية 

131 

 135 )ظيمي للكليةالهيكل التن(نتائج فقرات المجال الثالث  4-5جدول رقم 

 140 )كفاءة الموارد البشرية(نتائج فقرات المجال الرابع  5-5جدول رقم 

 143 )توافر الموارد المالية(نتائج فقرات المجال الخامس  6-5جدول رقم 

 بين آراء لقياس الفروق(One Way ANOVA ) األحادي تحليل التباين  7-5جدول رقم 

ط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم التقنـي       أفراد العينة حول واقع التخطي    

 .في محافظات غزة تعزى إلى اسم الكلية

146 

 147 اختبار شيفيه لمقارنة المتوسطات لمتغير الكلية 8-5جدول رقم 

 بين آراء أفراد لقياس الفروق(One Way ANOVA ) األحادي تحليل التباين  9-5جدول رقم 

جي في مؤسسات التعليم التقني في محافظات       العينة حول واقع التخطيط اإلستراتي    

 غزة تعزى إلى الموقع الوظيفي

151 

لقياس الفروق بين آراء أفراد (One Way ANOVA ) تحليل التباين األحادي  10-5جدول رقم 

العينة حول واقع التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني في محافظات           

 غزة تعزى إلى المؤهل العلمي

153 

 بين آراء أفراد العينة حول واقع التخطيط اإلسـتراتيجي          لقياس الفروق  tاختبار   11-5جدول رقم 

 في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة تعزى إلى النوع 

155 

لقياس الفروق بين آراء أفراد (One Way ANOVA ) تحليل التباين األحادي  12-5جدول رقم 

ستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني في محافظات       العينة حول واقع التخطيط اإل    

 غزة تعزى إلى سنوات الخدمة

158 

 159 اختبار شيفيه لمقارنة المتوسطات لمتغير سنوات الخدمة 13-5جدول رقم 

 



 ز 

 فهرس بقائمة األشكال

 تفصيـــــــل رقم الشكل
رقم 

 الصفحة

 23  .مفهوم التخطيط 1-2شكل رقم 

 24 .نموذجي للتخطيط الوضع ال 2-2شكل رقم 

 34 .مراحل عملية التخطيط اإلستراتيجي  3-2شكل رقم 

 38 .التخطيط لعملية التخطيط  4-2شكل رقم 

 42 .صياغة المستقبل  5-2شكل رقم 

 46 .ملخص لعالقات التفاعل بين العوامل البيئية للتحليل اإلستراتيجي  6-2شكل رقم 

 48 .ة الخاصة المحيطة بالمؤسسة البيئة العامة والبيئ 7-2شكل رقم 

 



 س 

 فهرس بقائمة املالحق
 

رقم 

 الملحق
 تفصيـــــــل

رقم 

 الصفحة

 176 قائمة بأسماء المحكمين ألدوات الدراسة 1

 177 االستبانة في صورتها النهائية 2



 ش 

 ملخص الدراسة 
 

م التقني في هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعلي

محافظات غزة ، من حيث تحديد طبيعة وكيفية تطبيق التخطيط اإلستراتيجي في تلك المؤسسات ، 

 :وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي 

 " ؟ مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزةفي ما واقع التخطيط االستراتيجي  " 

انتشار مدى و  ،التخطيط االستراتيجيلكليات بالتزام إدارات امدى وقد تعرضت الدراسة  ل

توافر ودرجة مناسبة الهيكل التنظيمي للكليات مع عملية التخطيط اإلستراتيجي، ومدى  ثقافته،

 .الموارد البشرية لعملية التخطيط اإلستراتيجي ، وتوافر الموارد المالية الالزمة للخطة اإلستراتيجية

مكونة  وقام بتصميم استبانة ، حث المنهج الوصفي التحليلي، اتبع الباولتحقيق أهداف الدراسة

المتمثل بعمداء ونواب ورؤساء ) الحصر الشامل (  توزيعها على مجتمع الدراسة تمفقرة ) 60(من 

عضواً ، للفصـل الدراسي ) 86(األقسام في الكليات التقنية في محافظات غزة ، والبالغ عددهم 

 .  بوا جميعهم   وقد استجا2007 /2006الثانـي 

ولمعالجة البيانات التي حصل عليها الباحث إحصائياً ، تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

)SPSS( ،وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:  

من الذين أجريت عليهم الدراسة يوافقون على أنه توجـد           %) 77.34( أن نسبة  أظهرت الدراسة    .1

بـالتخطيط  يط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني ومدى التزام إدارة الكليـة             التخط بينعالقة  

 . اإلستراتيجي

ـ من عينة الدراسة يؤ   ) %71.46( أن نسبة     بينت الدراسة  .2  التخطـيط   بـين عالقـة   دون وجـود    ي

 .ي مدى انتشار ثقافته بما يخدم عملية التخطيط اإلستراتيجاإلستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني و

 التخطـيط اإلسـتراتيجي فـي       بـين  من عينة الدراسة أنه توجد عالقة      %) 70.21( يرى نسبة    .3

، حيث يتأثر التخطيط اإلستراتيجي بطبيعـة وبنـاء         مؤسسات التعليم التقني والهيكل التنظيمي للكلية     

 .الهيكل التنظيمي للكلية والمستويات اإلدارية فيه

 بـين  توجـد عالقـة      من أفراد العينة يوافقون على أنه      ) %71.23( أظهرت الدراسة أن نسبة     . 4

، مما يعزز دور الكفـاءات      التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني وكفاءة الموارد البشرية        

 .العلمية في عملية التخطيط اإلستراتيجي
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 التخطـيط   ينب من أفراد العينة توافق على أنه توجد عالقة         %) 66.69(  بينت الدراسة أن نسبة      .5

، والتي من شـأنها تطـوير عمليـة         اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني وتوافر الموارد المالية       

 .التخطيط اإلستراتيجي

 عن الكليات التقنيـة الحكوميـة فـي عمليـة           ز كشفت الدراسة أن الكليات األهلية والخاصة تتمي       .6

ستقالل إدارات الكليات األهلية والخاصة ،      التخطيط اإلستراتيجي في معظم مجاالت الدراسة وذلك ال       

 .وسعيها لتوفير دعم مالي وبشري، واهتمام الدول المتبرعة بها أكثر من الكليات الحكومية

 أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق بين استجابات العاملين وبين المؤهـل العلمـي والمسـتوى                 .7

 كانت هناك فروق مع اسم الكليـة وسـنوات          الوظيفي والنوع وعملية التخطيط اإلستراتيجي ، بينما      

 .الخدمة

 -: الدراسة ما يلي بهومن أهم ما أوصت 

 استخدام التخطيط اإلستراتيجي كأسلوب إداري حديث يساعد المؤسسات بجميـع أنواعهـا علـى               .1

 .التأقلم مع بيئتها الخارجية والداخلية

اإلستراتيجية، ومتابعتها وممارسة الرقابة     ضرورة التزام إدارات الكليات بتنفيذ جميع بنود الخطة          .2

 .على تنفيذها

 ضرورة التنسيق المستمر والمثمر بين الكليات التقنية لبناء سياسة تقنية متقدمة ومتطـورة تخـدم                .3

 .عملية التخطيط اإلستراتيجي

  ضرورة توفير الموارد المالية لعملية التخطيط اإلستراتيجي ، والتي من شـأنها أن تسـهل مـن                 .4

 . تطوير الخطط واإلستراتيجيات وتحفز العاملين على العطاء والتقدم في بناء نظام تعليمي تقني متقدم

 . تذليل المشكالت والمعوقات التي من شأنها أن تعيق عملية التخطيط اإلستراتيجي.5

 .تنمية روح العمل ضمن الفريق الواحد لخدمة عملية التخطيط اإلستراتيجي . 6

ييم المستمر لإلستراتيجيات الموضوعة ، واستبدال تلك التي ال تتالءم مع األهـداف              ضرورة التق  .7

 .والغايات الموضوعة 

 استمرار عقد دورات تدريبية متخصصة لكافة العاملين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية التخطـيط               .8

 .اإلستراتيجي
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Abstract 
 
This study aimed to investigate the reality of strategic planning in technical 
colleges in the Gaza governorates through examining what is being applied. It 
intended to answer the following major question: 
 
“ What is the reality of strategic planning in technical education 
institutions in the Gaza governorates? ”    
 
The study intended to examine: 

 The commitment of the college administration to strategic planning. 
 Whether the college has a communicated culture of strategic planning.  
 How far the college’s organizational structure fits the strategic planning 
processes. 

 The availability of human resources for strategic planning. 
 The availability of physical resources for the strategic plan. 

 
For purposes of the study, the researcher used the descriptive analytical 
method, and he designed a 60-item questionnaire which was distributed to the 
entire study population consisting of (86) members representing college deans, 
deputy deans, and department heads in the second semester 2006/2007. 
 
The researcher used the SPSS to process data.  The study concluded with the 
following findings: 
 

 (77.34%) of the study respondents confirmed the relationship between 
strategic planning and the administration’s commitment to it. 

  (71.46%) of the study respondents confirmed the relationship between 
strategic planning and the spread of its culture through out the college. 

 (70.21%) of the study respondents confirmed the relationship between 
strategic planning and the organizational structure in technical colleges, 
and that this structure fits strategic planning.   

 (71.23%) of the study respondents confirmed the relationship between 
strategic planning and the competent human resources who foster 
strategic planning.   

 (66.69%) of the study respondents confirmed the relationship between 
strategic planning and the availability of physical resources. 

  Non-governmental and private technical colleges are better than 
governmental technical colleges in strategic planning in most of the 
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study fields due to their independence, pursuit of fundraising and 
distinctive human resources, and the attention of donor countries.     

 There are no significant differences between the responses of the 
respondents from one side and the academic qualification and the 
position from the other, while differences existed due to the name of the 
college and professional experience. 

 
  Recommendations: 

 Using strategic planning as an administrative tool to help institutions 
cope with internal and external environments. 

 College Administration should be committed to fulfilling, monitoring, 
and evaluating the strategic plans. 

 Technical colleges must coordinate their technical policies in ways 
which serve strategic planning processes. 

 Providing the necessary financial resources for strategic planning 
including designing plans and motivating personnel. 

 Solving problems which hinder strategic planning. 
 Encouraging teamwork to serve strategic planning processes. 
 Applying formative assessment of the adopted strategies toward 
achieving the desired goals.  

 Holding specialized training courses in the field of strategic planning 
for staff involved in the strategic planning processes.   
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מ א א א מ

 : مقدمة 

إلسالمية إدارة إلهية تستمد منهجها من وحي السماء، ولذلك فهي تتسم بالشـمولية             إن اإلدارة ا  

 نموذجاً حيـاً    ولقد كانت حياة الرسول     . ومالءمة الفطرة اإلنسانية على اختالف األزمنة واألمكنة      

قتداء والتأسـي    باال مسلمين أمرنا اهللا    بوصفنا  ونحن  .  مالًلتلك اإلدارة فكراً وممارسةً وقوالً وع     

لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ ِلمن كَان يرجـو اللَّـه               : ، حيث يقول تعالى      بالرسول  

 وما َآتَاكُم الرسوُل فَخُـذُوه      : ضاً  وقال تعالى أي  .   )21: األحزاب  (   والْيوم الَْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثيرا    

وفي هذا الوقت بالذات نجدنا كمسلمين أحوج ما نكـون            ،  )7: الحشر، آية   ( وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا     

 حتى تعود لألمة اإلسالمية هيبتهـا وعزتهـا وإدارتهـا           ع وقائد ومربٍ  شرم كَ قتداء بالرسول   الل

 .) 119 :1994المطيري، (  المستقلة المتميزة

  اهللا   لذا قد من          من يعمـل صـالحاً      ه بأن وجودها على األمة اإلسالمية بأن وضع لهم نهاية 

ِإنَّ الَِّذين َآمنوا وعِملُـوا الصـاِلحاِت        : تصديقاً لقوله تعـالى     ه إلى الجنة    رسيكون مصي 

 فهذه الرؤيا التي يجب أن يضـعها كـل          ،  )107: لكهف  ا(   كَانت لَهم جنات الِْفردوِس نزلًا    

 .مسلم نصب عينه، ويعمل من أجلها 

وما خَلَقْـتُ الِْجـن     (هم بالغاية من وجودهم     لقد كان من عظيم امتنان اهللا على خلقه أن بصر         و

البيانات التي تلـزمهم لفهـم       لهذه الغاية كافة المعلومات و     وسخَّر،  )56:رياتاالذ( )س ِإلَّا ِليعبدونِ  نْواإلِِ

وعد اللَّه الَِّذين آمنُوا    (حقيقتها ومتطلباتها، وأبدع استراتيجيات عملية واضحة لتحقيق شرط الخالفة          
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ن لَهم ِديـنَهم    ِمنْكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستَخِْلفَنَّهم ِفي الَْأرِض كَما استَخْلَفَ الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنَ           

                  ذَِلـك دعب كَفَر نمئاً وِبي شَي شِْركُونونَِني ال يدبعناً يَأم ِفِهمِد خَوعب ِمن ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضالَِّذي ار

  الْفَاِسقُون مه وإرضاء ،  رض، ووجه خلقه للهدف العام من خالفتهم وهو إعمار األ         )55:النور( )فَُأولَِئك

صيغت كلها في رسالة سامية ، ووضعت وفق جدول زمنـي يبـدو          وقد  وتحقيق العدل ،    ،  اهللا تعالى 

 . )2 : 2006لدجني،  ا ( محكومة بعمر اإلنسان ، لكنها في الحقيقة ممتدة بعمر األجيالكإستراتيجية

ام في الحـديث الـذي   فكان هدى النبي صلى اهللا عليه وسلم مؤكداً ضرورة العمل لتحقيق الهدف الع          

الْكَـيس   َ:وسلَّم  قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه :عن شَداِد بِن اَوٍس، قَاَل: "أحمد في مسندهيرويه 

 اند نمهنَفْس  ـاِجزالْعِت ووالْم دعا بِمَل ِلمعو ـنم   ـعت   اَتْبـا واهوه ـهـ نَفْس  "لَّـه ال ى علَـى منْ

 . )16500 :ح  ،مسند أحمد(  

 والتنميـة   بالتربية والتعليم    واقترنت   ، جلية واضحة  اإلستراتيجيوقد برزت معاني التخطيط      

 - وإن لـم تأخـذ هيكلهـا اإلداري المعاصـر          - ولعل هذه المفاهيم      ، في منهجنا اإلسالمي الحنيف   

 المفاهيم الحديثة لعمليات التربيـة    فة،  موجودة في العديد من توجيهات القرآن الكريم والسنة المطهر        

 والتنمية والتخطيط من أبرز المفاهيم التي حظيت باهتمام متعاظم حتى باتت تستحوذ علـى               والتعليم

 .)2: 2006الدجني،(جل اهتمام الدول والمؤسسات واألفراد

التاسع  من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي ظهرت في منتصف القرن           اإلستراتيجييعد التخطيط   

 اإلستراتيجين مفهوم التخطيط    إوحيث  . عشر، وارتبط هذا المفهوم بالمفاهيم العسكرية ثم الصناعية       

، فهو األسلوب الذي تختـاره اإلدارة لالسـتفادة مـن           ) Strategy (ةاإلستراتيجييترابط مع مفهوم    

 ).120: 2000السلمي،(الموارد المتاحة لها ولتحقيق أفضل النتائج 
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القائم  ية التعليم العالي التقني في ضمان تخريج كوادر مؤهلة تساهم في سد العجز            نظراً ألهم و

وإليجاد قناة تساهم فـي توحيـد الخطـط          ، دعماً لخطط التنمية    وتطوير مخرجاته  ،في سوق العمل  

 فـإن   ؛اإلشكاليات القائمة في المعاهد العليـا المختلفـة          الدراسية وتطوير البرامج المعدة لذلك وحل     

  قيـام  يضـمن  الذي من شأنه أن      ، أمراً ضرورياً    تالعالي التقني أصبح   ة إلعادة هيكلة التعليم   الحاج

الفنيـة المسـاعدة عاليـة       والعدد المناسب وإنتاج الكوادر    ةالكفاءة المطلوب على  التعليم العالي التقني    

 ) .56 :2001العقيلي، (اـــالجودة في القيام بواجباتها في المرافق التي ستتواله

ومع تطور التعليم التقني ودخوله مرحلة مهمة في بناء المجتمعات اإلنسانية وتأثره بـالتطور              

التكنولوجي الهائل والمتسارع، ومع بروز تأثير العولمة عليه، أصبح لزاماً مواكبـة هـذا التعلـيم                

 .للمسيرة العلمية والتقنية والمهنية في فلسطين

تحديات ضخمة تتعلق في قدرته على تطوير مصادره         يواجه    التقني  أن نظام التعليم   وال ريب 

البشرية والمادية ومناهجه وأنظمته بما يتناسب والتغييرات الكبيرة الحاصلة في عالمنا المعاصر بما             

في عالم العمل   يضمن ارتباط المهارات والمعارف المكونة عند الخريجين بتلك التي سيحتاجون إليها            

 )8  :2001حمدان ، ( وفي حياتهم الخاصة

ومن أجل تطوير بنية التعليم التقني والمهني وتحسين نوعيته واالرتقاء به ، ليكـون متميـزاً                

على الصعيد الفلسطيني ومضاهياً للتعليم التقني في الدول العربية الشقيقة كان ال بد من إعادة النظر                

 .م وتحسـين أدائـه    في جميع النواحي األكاديمية واإلدارية وكل ما من شأنه رفع مسـتوى التعلـي             

 )61  :2000حمدان ، (
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 يصبح هذا التعليم ركيزة أساسية من ركائز النظام التعليمي، فال بد أن يستند إلى عملية                ولكي

فارتباط التعليم التقني بالتخطيط ـ الذي هو جزء من العملية  . قائمة على التفكير والتخطيط واإلبداع

 . ـ له داللة قاطعة على االهتمام به والعمل على تطويرهياإلستراتيجاإلدارية المبنية على التخطيط 

 من قبل صـانعي القـرار فـي         اإلستراتيجيإن توفر الفهم السليم والواضح ألهمية التخطيط        

المؤسسات التعليمية التقنية، أصبح ضرورة لنجاح العملية اإلدارية ألي عمل أو نشـاط أو مهـارة،                

ارات التغيير بأسلوب علمـي سـليم لممارسـة العمليـات           حتى تبقى هذه المؤسسات صامدة أمام تي      

 ضرورة ال بد من القيام بها       اإلستراتيجي التخطيط   فأضحى. اإلدارية المختلفة كما خطط لها من قبل      

لذا جاءت هذه الدراسة لتتناول واقـع        .والعمل ضمن نطاقها في مؤسسات التعليم التقني في فلسطين        

 فـي  أهميته وضرورة تطبيقه في مؤسسـات التعلـيم التقنـي             ولتقف على   ، اإلستراتيجيالتخطيط  

 .محافظات غزة 

 مشكلة الدراسة

تبلورت مشكلة الدراسة من خالل خبرة الباحث الميدانية في مجال العمل فـي حقـل التعلـيم               

، إذ أحد عشـر عامـاً  كونه يعمل محاضراً في إحدى الكليات المهنية والتقنية بفلسطين طيلة       ل ؛التقني

حاجة إلى المزيـد    ن هناك   فإ ،ازدهارها في تطور هذه الكليات و      بالرغم من النمو الهائل    : هأدرك أن 

 ثمةاألمر الذي يشير إلى أن       ؛ في تلك الكليات   اإلستراتيجي التخطيط   من الممارسة واالستثمار لعملية   

 الكشـف عـن واقـع التخطـيط          فجاءت هذه الدراسة لتحاول    ،مشكلة يتعين دراستها والبحث فيها    

التساؤل الـرئيس لمشـكلة      حيث يبرز ، ات غزة ظ في مؤسسات التعليم التقني في محاف      اإلستراتيجي

 :سة راالد

   في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة ؟اإلستراتيجيما واقع التخطيط 
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 : ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

  ؟ فيهاراتيجياإلستالتخطيط مدى التزام إدارة الكلية بما  .1

  اإلستراتيجي في الكلية ؟مدى انتشار ثقافة التخطيطما  .2

 ما يخدم عملية التخطيط اإلستراتيجي فيها ؟ب الهيكل التنظيمي للكليةما مدى توافر   .3

  في عملية التخطيط اإلستراتيجي ؟كفاءة الموارد البشريةما مدى   .4

  التخطيط اإلستراتيجي ؟ة عملي في الكلية لخدمةة الماليتوافر المواردما مدى   .5

 :فرضية الدراسة 

 :تسعى هذه الدراسة إلى اختبار صحة الفرضية التالية 

بين استجابات العاملين أفراد العينـة      ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          

 . الخدمة المؤهل العلمي والنوع وسنوات ومكان العمل والموقع الوظيفي: تعزى إلى كل من متغير

 :ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية 

فـي   اإلستراتيجيلواقع التخطيط   ائية بين استجابات أفراد العينة       ذات داللة إحص   فروقال توجد   . 1

 .مكان العملمؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة تُعزى إلى متغير 

فـي   اإلستراتيجيلواقع التخطيط   ات أفراد العينة    ائية بين استجاب   ذات داللة إحص   فروقال توجد   . 2

 .الموقع الوظيفيمؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة تُعزى إلى متغير 

فـي   اإلستراتيجيلواقع التخطيط   ائية بين استجابات أفراد العينة       ذات داللة إحص   فروقال توجد   . 3

 .المؤهل العلميمؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة تُعزى إلى متغير 
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فـي   اإلستراتيجيلواقع التخطيط   ائية بين استجابات أفراد العينة       ذات داللة إحص   فروقال توجد   . 4

 .النوعمؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة تُعزى إلى متغير 

فـي   اإلستراتيجيلواقع التخطيط   ائية بين استجابات أفراد العينة       ذات داللة إحص   فروقال توجد   . 5

 .سنوات الخدمةسات التعليم التقني في محافظات غزة تُعزى إلى متغير مؤس

  :متغريات الدراسة

 . في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزةاإلستراتيجيالتخطيط  قعاو : المتغير التابعـأوالً 

 :  المتغيرات المستقلةـثانياً 

 . فيهااإلستراتيجيالتخطيط مدى التزام إدارة الكلية ب .1

 . في الكلية>اإلستراتيجي انتشار ثقافة التخطيط مدى .2

 .الهيكل التنظيمي للكليةمدى توافر  .3

 .كفاءة الموارد البشريةمدى  .4

 .يةل الماتوافر المواردمدى  .5

 .المؤهل العلمي والنوع وسنوات الخدمة ومكان العمل والموقع الوظيفي  .6
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 أهداف الدراسة 

  : الدراسة إلى تحقيق األهداف التاليةتسعى

 . في التعليم التقنياإلستراتيجي دور وأهمية التخطيط استعراض .1

 بكفاءة األدوار والعمليات فـي النظـام اإلداري فـي           اإلستراتيجيارتباط عملية التخطيط    إبراز مدى    .2

 .الكلية

فر بـرامج تـدريب وتأهيـل       ا بتـو   في المؤسسات التعليمية   اإلستراتيجيالتخطيط    كفاءة توضيح .3

 . متواصلة

 في الكليات التقنية في محافظات غزة وأسـبابه         اإلستراتيجيوقات التي تواجه التخطيط     رصد المع  .4

 .الحقيقية، وسبل مواجهتها

بيان مواضع القوة والضعف في تلك المؤسسات وإمكانية معالجة القصور بمـا يحقـق التغييـر                 .5

 .المرغوب لتحقيق التنمية على مستوى المؤسسة والمجتمع 

 . جتماعية للكليات التقنية وأخذ زمام المبادرة في تفعيل هذه المسؤوليةالكشف عن المسؤولية اال .6

 أهمية الدراسة 

تعود أهمية هذه الدراسة إلى ارتباطها بالعلوم التقنية التي تسهم في تلبية متطلبات التنمية فـي                

 .اـالمجتمع الفلسطيني وإلى محاولتها التعرف إلى دوافع التوجه نحو دراسته

  :ة هذه الدراسةيومن وجوه أهم

 وهـذا   ، الماجستير في إدارة األعمال     درجة تعتبر هذه الدراسة استكماالً لمتطلبات الحصول على      . 1

 .أحد الدوافع الذي حفزني لعمل هذه الدراسة 
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، وتوثيق التنسيق بـين تلـك الكليـات         اإلستراتيجيرفد الكليات التقنية بمعلومات حول التخطيط       . 2

  .ني في فلسطينللنهوض بالتعليم التق

من المتوقع أن تثري هذه الدراسة المكتبة العربية بدراسة تحليلية عن التعليم التقني في محافظات               . 3

ة الدراسات المحلية، وربمـا العربيـة      ندرمحاولتها سد جزء من الفراغ في المكتبة الناتج عن          غزة و 

 .التي تتناول مثل هذا الموضوع محل البحث 

ات التعليم التقني بحيث تلبي     إستراتيجي في بلورة رؤية جديدة لفلسفة و      ذه الدراسة يتوقع أن تسهم ه   . 4

  .متطلبات التنمية

 يمكن من خاللهـا     ستراتيجيةمن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في وضع الكليات التقنية إل           . 5

تقني وأهدافه وقدراتـه  استقطاب نخبة من خريجي الشهادة الثانوية، قادرة على إدراك أهمية التعليم ال           

 . ليتحقق الهدف في استحداث هذا المسار من مسارات التعليم العالـــي على االستمرار،

 . مساهمتها في إعادة تقييم إدارة الكليات التقنية لسياسات القبول واإلجراءات المتعلقة بها. 6

 . المتبعة في الكليات التقنيةفي إعادة تقييم السياسات المالية أن تدعم هذه الدراسة المتوقعمن . 7

الكليات من خالل إجراء هذا البحث العمود الفقري لإلدارة           في اإلستراتيجيموضوع التخطيط   يمثل  .  8

 .، وهي إحدى التوجيهات الحديثة من الدراسات المتقدمة في مجال إدارة المنظماتةاإلستراتيجي

ها فإن في مجاالت عدة،     ستراتيجياإلتوافر دراسات حول موضوع التخطيط      وعلى الرغم من     

 – على حد علم الباحث      – ودوره في تطور وبناء التعليم التقني        اإلستراتيجيالتخطيط  لم تتطرق إلى    

مقترحات حول موضوع التخطـيط      المعرفة، وتضع    تفجاءت هذه الدراسة لتغطي مجاالً من مجاال      

، والتي تعكس نفسها في التعليم      يات التقنية تطوير الكل و أثناء بناء  االعتبار ألخذها بعين  اإلستراتيجي

 . التقني
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  :الدراسةحدود 

، النـواب، رؤسـاء     عمداءال ( مجتمع الدراسة المتمثل في       على قتصر البحث ا : الحدود البشرية . 1

 . الموجودة في محافظات غزة الكليات التقنية في وهم رأس الهرم األكاديمي واإلداري )األقسام

 .2006/2007تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  : الحدود الزمانية. 2

 من وجهة نظر أصحاب القرار      اإلستراتيجيتتناول الدراسة واقع التخطيط     : الحدود الموضوعية   . 3

 .في الكليات التقنية في محافظات غزة

 :مصطلحات الدراسة 

 الحقيقي بين ما هو متـوفر مـن المعطيـات           عملية مفتوحة تكفل التفاعل   "  :Planningالتخطيط  

 .)80-79 :2000اللوزي،("واإلمكانيات وكافة المدخالت من جهة، والمخرجات المحيطة من جهة أخرى

مجموعة الخطط الموجهة والتي تساعد اإلدارة على تحقيـق المسـار   " Strategy  : ةاإلستراتيجي

واجهة القيود والتهديـدات والمخـاطر التـي         من الفرص المحيطة بها، وم     ةالذي اختارته واالستفاد  

 " مع التأكـد مـن تنفيـذ الخطـط والبـرامج المحـددة               ةاإلستراتيجيتتعرض لها لتحقيق أهدافها     

  ).4 :2003خطاب، (

 لتحقيق هـدف  ةاإلستراتيجيعملية متابعة تنفيذ "  Strategic Planning   :اإلستراتيجيالتخطيط 

 .)81 : 2000 اللوزي،(   "م المصادر المتوفرةعام ضمن إطار زمني محدد وباستخدا
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مفهوم إداري يتضمن تحليل ودراسة جميع المتغيـرات الداخليـة فـي             :ويعرفه الباحث بأنه    

المؤسسة المتمثلة بنقاط القوة والضعف والمتغيرات الخارجية المحيطة بالمؤسسـة المتمثلـة            

ات اإلسـتراتيجي سة ورؤيتها ووضع بالفرص والتهديدات، ويتم من خالله صياغة رسالة المؤس 

مـع  واألهداف التي تطمح المؤسسة الوصول إليها خالل الفترة الزمنية المخطــــط لهـا              

 .  االستغالل األمثل لكافة الموارد المتاحة

هي وليدة واقع عملي ميداني مدعوم بفكـر  "  Strategic Management : ةاإلستراتيجياإلدارة 

لى تطوير أداء المؤسسات على المدى البعيد لضمان بقائها، وخلق أجـواء            أكاديمي نابع من الحاجة إ    

 كأسلوب علمي بارع    اإلستراتيجييات المتاحة بصورة فعالة تعتمد التخطيط       كانحيوية تستفيد من اإلم   

 ).35 : 1996القطامين، " ( لتحقيق أهداف المؤسسة

 يهدف إلى إعداد أطر تقنية تقع بين ذلك التعليم الذي "Technical Education  :التعليم التقنـي  

والعمال المهرة في هرم القوى العاملة ، وال تقل مدة الدراسة فيـه عـن               ) الجامعيين(ن  ـاألخصائيي

 .) 31 :1990 والقيق ، مسودي( "سنتين بعد الثانوية 

ـ التي هي الكليات "  Technical Colleges : :الكليات التقنية  يتان مدة الدراسة فيها سنتان دراس

 في حدها األعلى بعـد الثانويـة         دراسية  وسبعة فصول   ، أو أربعة فصول دراسية في حدها األدنى      

 سـاعة معتمـدة ،      78 و   66العامة ويتراوح عدد الساعات المعتمدة للتخصصات المختلفة ما بـين           

  .)6  :1997،وزارة التعليم العالي" (وتشمل على واحد أو أكثر من البرامج التقنية المختلفة 
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  :كليات جمتمع الدراسة

ها كل  فيما يلي نبذة مختصرة عن الكليات الموجودة في قطاع غزة، والتخصصات التي تطرح            

ـ        من كليات مجتمع الدراسة    كلية ، ومنهـا الخاصـة أو      ة، حيث تتعدد جهة اإلشراف فمنها الحكومي

 .األهلية،  ومنها ما يتبع وكالة الغوث الدولية

 تقنية ـ دير البلح كلية فلسطين الـأوالً 

على أرض مدينـة    " كلية العلوم المهنية    " م تحت اسم    1992تأسست كلية فلسطين التقنية عام      

دير البلح في المنطقة الوسطى من قطاع غزة وذلك لتخدم جميع أبناء محافظات غزة، ومـع قيـام                  

عالي أهمية فائقة لبناء    السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض فلسطين، أولت وزارة التربية والتعليم ال          

الدولة الفلسطينية المستقلة على أسس علمية وتقية راسخة، فقامت اإلدارة العامـة للتعلـيم التقنـي                

والكليات بوزارة التربية والتعليم العالي بعمل التخطيط الالزم للكليات الحكومية ومن ضمنها كليـة              

 وتخصصاتها وأقسامها لتتناسب مـع حاجـة        فلسطين التقنية بدير البلح، والتي تم تطوير تجهيزاتها       

 .المجتمع الفلسطيني في المرحلة المقبلة

م تم افتتاح الكلية رسمياً بإشراف وزارة التربية والتعليم العالي وكانت           28/01/1992وبتاريخ  

البرمجيات وقواعد البيانات ، وفنون التلفزيون، والتكنولوجيا       : تضمن أربع تخصصات رئيسية وهي      

ومع  التطور في أنظمة التعليم التقنـي ودخـول عصـر            . ب، وإدارة المكاتب والسكرتاريا   بالحاسو

المنافسة التقنية، ومواكبة التطور التكنولوجي افتتحت الكلية عدة تخصصات جديدة منها ما هو فـي               

 .)2007دليل الطالب،  ( برنامج الدبلوم ، ومنها ما هو في برنامج البكالوريوس
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 :وضح وضع التخصصات الحالية في الكلية والجدول التالي ي

 )1-1(جدول رقم 

 2006/2007البرامج واألقسام والتخصصات في كلية فلسطين التقنية ـ دير البلح للعام الدراسي 

 التخصص القسم البرنامج

  )خمس سنوات دراسية( هندسة أنظمة الحاسوب  المهن الهندسية

 )أربع سنوات دراسية  ( تربية تكنولوجية األآاديمي البكالوريوس

 تكنولوجيا بالحاسوب

 المهن الهندسية الكهروميكانيك

 االتصاالت السلكية والالسلكية

 البرمجيات وقواعد البيانات
  الحاسوب

 تصميم وتطوير مواقع االنترنت

 فنون التلفزيون
 الفنون التطبيقية

 تصميم األزياء وتصنيع المالبس

 إدارة وأتمتة المكاتب ال اإلدارية والماليةاألعم

 إدارة الطعام والشراب

 الدبلوم

 الفندقة
 إدارة اإليواء

  )2006/2007دليل الطالب، آلية فلسطين التقنية ـ دير البلح : المصدر ( 

  : كلية العلوم والتكنولوجيا ـ خانيونسـثانياً 

. مؤسسة أهلية، تقوم بتدريس العلوم التقنيةك 1990تأست كلية العلوم والتكنولوجيا ـ خانيونس عام   

  .أصبحت الكلية مؤسسة حكومية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العاليم 06/02/1997وبتاريخ 

 عشـرين   الدبلوم المتوسط في   تخصصات ودرجة    ة في ثالث  البكالوريوسة  تمنح الكلية خريجيها درج   

 .)2007دليل الطالب،(  هذه البرامج والتخصصاتوالجدول التالي يوضح.  علمياً وتقنياًتخصصاً
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 )2-1(جدول رقم 
 2006/2007البرامج واألقسام والتخصصات في كلية العلوم والتكنولوجيا ـ خانيونس للعام 

 

 البرنامج
 

 القسم
 

 التخصص

 البكالوريوس هندسة المباني العلوم الهندسية والفنون التطبيقية
 تكنولوجيا المعلومات معلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا ال

 العلوم الطبية المخبرية العلوم الطبية 
 الصيدلة

 المراقبة الصحية
 المختبرات الطبية

 العلوم الطبية
 

 السكرتاريا والسجل الطبي
 البرمجيات وقواعد البيانات
 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات شبكات الحاسوب واالنترنت

 تكنولوجيا الوسائط المتعددة
 هندسة التبريد والتكييف

 الهندسة المعمارية
 الهندسة المدنية

تكنولوجيا الراديو والتلفزيون / الهندسة الكهربائية 
 والفيديو

 تكنولوجيا األجهزة المكتبية/ الهندسة الكهربائية 
 هندسة الحاسوب
 )الديكور ( التصميم الداخلي 

 العلوم الهندسية والفنون التطبيقية

 التصميم الجرافيكي 
 إدارة وأتمتة المكاتب

 إدارة األعمال
 المحاسبة

 اإلدارة المالية والمصرفية

 الدبلوم

 العلوم اإلدارية والمالية

 التسويق وإدارة المنتوجات

  )2006/2007 كلية العلوم والتكنولوجيا ـ خانيونس  الطالب،دليل: المصدر ( 

 



 15

  كلية تدريب غزة  ـ ثالثاً

 تطويراً لمركـز التـدريب      1995تأسست كلية تدريب غزة التابعة لوكالة الغوث الدولية عام          

 : )2007دليل الطالب ، ( التالية المهني، وتمنح الكلية شهادة الدبلوم في العديد من التخصصات 

 )3-1(جدول رقم 

 التخصصات في كلية تدريب غزة

 التخصص التخصص

 اإللكترونيات الصناعية وتكنولوجيا الحاسوب التجارة وإدارة المكاتب

 مساعد مهندس معماري بنوك وإدارة مالية

 مساعد مهندس إنشائي برمجيات وقواعد بيانات

 االتصاالت السلكية والالسلكية مساعد أخصائي العالج الطبيعي

 تصميم جرافيك 

  ) 2006 غزة ـ الوكالة،تدريب  كلية  الطالب، دليل: المصدر ( 

 

  كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية ـ غزة ـ رابعاً

كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية، مؤسسة أكاديمية عامة تمنح درجة الـدبلوم المتوسـط،              

وتعمل بإشراف وزارة التربية والتعليم العالي، تسعى لخدمة المجتمع الفلسطيني خاصـة والعربـي              

ي عامة والنهوض بالمستوى العلمي والفني مستندة إلى فلسفة تربويـة تسـاهم فـي بنـاء                 واإلنسان

 .الحضارة اإلسالمية
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 فـي مختلـف     ي لتقدم خدمة التعليم التقني والمهني للمجتمع الفلسطين       1998أنشئت الكلية عام    

ية أقسام، وتمنح   وتغطي الكلية اليوم اثنين وعشرين حقالً مهنياً وتطبيقياً وذلك ضمن ثمان          . المجاالت

 : ) 2007دليل الطالب ،  ( الكلية شهادة الدبلوم في أحد التخصصات التالية

 ) 4-1(جدول رقم 

  كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية ـ غزة اختصاصاتأقسام و

 
 القسم

 
 االختصاص

 صيانة الحاسب اآللي

 قسم تكنولوجيا الحاسوب والمهن الصناعية نترنتشبكات الحاسوب واال

 تكنولوجيا األجهزة اإللكترونية
 علم المكتبات وإدارة المعلومات

 تكنولوجيا الوسائط المتعددة
 تصميم وتطوير مواقع االنترنت

 نظم المعلومات الجغرافية

 قسم تكنولوجيا المعلومات
 

 البرمجيات وقواعد البيانات
 المحاسبة
 قسم العلوم اإلدارية والمالية )سكرتاريا ( أتمتة المكاتب إدارة و

 )سكرتاريا(إدارة وأتمتة المكاتب باللغة اإلنجليزية 
 )معلم صف ( تربية الطفل  قسم العلوم التربوية

 الهندسة المعمارية
 الهندسة المدنية
 هندسة المساحة

 قسم المهن الهندسية 

 هندسة إلكترونات السيارات
 التمريض

  كرتاريا والسجل الطبيالس
 قسم المهن الصحية

 )القبالة ( تمريض النساء والوالدة 
  التأهيل المجتمعي

 عالج النطق ومشاآل الكالم قسم علوم تأهيل المعاقين
 دراسات إسالمية ـ تأهيل الدعاة والمحفظين قسم الدراسات اإلنسانية

  )2006/2007ة دليل الطالب، آلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقيةـ غز: المصدر ( 
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  كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية ـ غزةـخامساً 

تعد هذه الكلية أول كلية خاصة متخصصة بالدراسات السياحية في قطاع غزة، وقـد أنشـئت                

م كمركز ثقافي كان النواة التي نبتت منها كلية عالم األفق للدراسـات السـياحية، وفـي                 2000عام  

رسمياً من وزارة التربية والتعليم العالي تحت مسمى كلية مجتمع          م تم االعتراف بها     13/06/2004

وهـي تعمـل   "  سياحة وسفر" غزة للدراسات السياحية ، وتمنح درجة الدبلوم المتوسط في تخصص  

دليل الطالب، كليـة مجتمـع غـزة للدراسـات السـياحية ـ غـزة ،        (  :على فتح التخصصات التالية

2006/2007.(  

 . تذاكر الطيران ـ ضيافة جويةتخصص حجز ومبيعات. 1

 .إدارة عمليات المطار ـ شحن جوي ـ إرشاد سياحي. 2

  كلية المجتمع العربية ـ رفح ـسادساً 

م كأول كلية مجتمع خاصة متوسطة في مدينة رفـح          1999تأسست كلية المجتمع العربية سنة      

لتربيـة والتعلـيم   تمنح درجة الدبلوم في بعض التخصصات ، وهي مرخصة ومعتمدة مـن وزارة ا         

وقد اعتمدت الكلية في إستراتيجيتها تبني التخصصات والبرامج التي تتناسـب مـع حاجـة               . العالي

 .المجتمع المحلي وتواكب متطلبات التطور العلمي والحضاري

دليل الطالب، كلية المجتمع العربية ـ  ( وتمنح الكلية شهادة الدبلوم المتوسط في التخصصات التالية 

 ):2006/2007رفح، 

    .اإلدارة وأتمتة المكاتب. 2                .البرمجيات وقواعد البيانات. 1

 .التمويل وإدارة المشاريع. 3
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 :هيكل الدراسة 

 ،  فرضيات الدراسـة  مشكلة الدراسة ،     ،   مقدمة (، وتشمل    خلفية الدراسة وأهميتها  : الفصل األول   

  ، حـدود الدراسـة   دراسـة ، محـددات الدراسـة ،          مبررات ال   ، أهمية الدراسة  ،   أهداف الدراسة 

  . )هيكل الدراسة ، مجتمع الدراسةالكليات   ،مصطلحات الدراسة

 : هي أقسام، حيث تكون من ثالثة  اإلطار النظري:  الفصل الثاني 

  .اإلستراتيجيمفاهيم أساسية في التخطيط : القسم األول 

 .التعليم التقني في فلسطين : القسم الثاني 

 . في مؤسسات التعليم التقنياإلستراتيجيالتخطيط : لقسم الثالث ا

علـى  التعقيـب   أجنبيـة ،    دراسـات   ،   عربية محلية و  دراسات ( الدراسات السابقة    :الفصل الثالث 

  .)الدراسات السابقة 

مجتمـع وعينـة     ،   مصادر جمـع المعلومـات     ،   منهج الدراسة  ( منهجية الدراسة : الفصل الرابع   

  ) .المعالجات اإلحصائيةو ، دق وثبات االستبانةص ، الدراسة

تحليـل   ،   تحليل فقرات الدراسة   ،   اختبار التوزيع الطبيعي  ( نتائج الدراسة   تحليل   : الفصل الخامس 

 ) .الفرضيات

 ). المقترحةالدراسات، توصيات الدراسة، نتائج الدراسة (النتائج والتوصيات  : الفصل السادس
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 الثانيل ـــالفص

 طار النظرياإل

 اإلستراتيجيالتخطيط : القسم األول 

 مقدمة  

 .اإلستراتيجيمفاهيم أساسية في التخطيط   

 .التخطيط .1

 .ةاإلستراتيجي .2

 .ةاإلستراتيجياإلدارة  .3

 .اإلستراتيجيالتخطيط  .4

 .اإلستراتيجيالتفكير  .5

 .اإلستراتيجيأهمية التخطيط   

 .اإلستراتيجيمبررات التخطيط   

 .راتيجياإلستفوائد التخطيط   

 .اإلستراتيجيالثقافة التنظيمية ودورها في التخطيط   

 .اإلستراتيجيمراحل التخطيط   

 .اإلستراتيجيأخطاء شائعة في التخطيط   
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 التعليم التقني في فلسطين: القسم الثاني 

 .مقدمة  

 .ماهية التعليم التقني  

 .مفهوم التعليم التقني  

 .أهمية التعليم التقني  

 .لتقنيسمات التعليم ا  

 .أهداف التعليم التقني  

 .الصعوبات التي تواجه التعليم التقني  
 

 . في مؤسسات التعليم التقنياإلستراتيجيالتخطيط  : القسم الثالث

 .مقدمة  

 .اإلستراتيجيمتطلبات التخطيط   

 .اإلستراتيجيمعوقات التخطيط   

 .اإلستراتيجيالعوامل التي تساعد على نجاح التخطيط   
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 مةمقد

شـملت  قد  في بيئة متغيرة ، تتسم بدرجة عالية من التعقيد، و         المؤسسات في هذه األيام      تعيش

 هذه التغيرات المجاالت السياسية واالقتصادية، واالجتماعية والثقافيـة والتكنولوجيـة والتنظيميـة            

 وبسبب  ه، في حيث تأثرت هذه المؤسسات بالتطور الهائل والمتسارع في عالمنا الذي نعيش          . جميعها

 يجعل مهمة اإلدارة أصـعب فـي تحقيـق           مما تأثيرات العولمة وتأثير تلك المتغيرات سالفة الذكر،      

ويستوجب من المؤسسات القدرة على التكيف والتأقلم مع بيئتها الداخلية والخارجية           أهداف المؤسسة،   

 .ءحتى تستطيع االستمرار والنمو والبقاء، وإال سيكون مصيرها االختفاء واالنزوا

 أحد المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تساعد المؤسسة على التـأقلم           اإلستراتيجيويعتبر التخطيط   

 .واالستجابة للتغيرات في بيئتها الداخلية والخارجية

لمؤسسات من تحديد قـدراتها البيئيـة الداخليـة والخارجيـة           ا يمكّن   اإلستراتيجيفالتخطيط  

       تبارات البيئة الخارجية المتغيرة تحقيق أهدافها ضمن اعوالمستقبلية، بما يضمن لها النجاح في

  ).86 : 2005أبو دولة، وصالحية، (  

المرتبطـة  الفصل إلى بعـض المفـاهيم األساسـية          وسيتم التطرق في القسم األول من هذه      

 ،يجياإلسـترات  والتفكيـر    ،ةاإلستراتيجي واإلدارة   اإلستراتيجيثم التخطيط   ،   اإلستراتيجيبالتخطيط  

 مراحل وخطـوات التخطـيط      إلىنتقل للتعرف   ي ثم    وفوائده ومبرراته  اإلستراتيجي طوأهمية التخطي 

 .اإلستراتيجي باألخطاء الشائعة في التخطيط  األولوينهي الباحث القسم،اإلستراتيجي

يوضح الباحث مفهوم التعلـيم التقنـي فـي فلسـطين           سأما في القسم الثاني من هذا الفصل ف       

 .وسماته، وأهدافه، والصعوبات التي تواجهه وأهميته، 
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التقنـي ،      في مؤسسات التعلـيم    اإلستراتيجيبين الباحث أهمية التخطيط     سوفي القسم الثالث    

 التخطـيط   لعوامل التي تساعد على نجـاح      ا  بدراسة الفصلويختم الباحث هذا    ومتطلباته، ومعوقاته،   

  . في مؤسسات التعليم التقنياإلستراتيجي

 اإلستراتيجيمفاهيم أساسية في التخطيط : ألول القسم ا
 : Planning التخطيط  ـأوالً 

يعد التخطيط الوظيفة اإلدارية األساسية التي تسبق أية عملية إدارية والتي يتم مـن خاللهـا                

والتخطيط ضرورة  . تحديد الغايات والوسائل عن طريق إصدار القرارات، ورسم السياسات المختلفة         

ي عمل من األعمال أو نشاط من األنشطة وهو يختص بتحديد األهـداف والوسـائل               حتمية لنجاح أ  

ولضرورة فهم  .  وتوضح دور كل فرد وقطاع في تنفيذ أهداف الخطة         ،واإلمكانات المطلوبة لتحقيقها  

 .التخطيط ال بد من ذكر بعض التعاريف

  ).92 :1996لقطامين،ا("التدبير المسبق الذي يحدد مسار المؤسسة في المستقبل "فالتخطيط هو

 ورسم معالم الطريـق     اأسلوب علمي عملي للربط بين األهداف والوسائل المستخدمة لتحقيقه        " وهو  

الذي يحدد القرارات والسياسات ، وكيفية تنفيذها مع محاولة التحكم في األحداث بإتبـاع سياسـات                

   ).237 : 1980 درويش وتكال،( "مدروسة محددة األهداف والنتائج

 : مفهوم التخطيط  يوضحاآلتيلشكل وا
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  )1-2(شكل رقم 

 مفهوم التخطيط

؟..ما هو التخطيط  

عملية اتخاذ قرارات  
لتحديد اتجاه المستقبل

أين نريد  
الوصول؟

أين نحـــن 
اآلن

كيف نصل الى ما نريد؟

 

 ) www. suwaidan.com: المصدر( 

 من الخطط تغطي كافة أنشطة المؤسسة،       ن عملية التخطيط في المؤسسة هيكل متكامل      وينتج ع 

 )73: 1996ن، يسح (  فإن الخطط تقسم إلى أنواع حسب البعد الزمني،لذا

حيث يتم في هذا النوع من التخطيط تقسيم المجال الزمني، وتتراوح المدة             : الخطط طويلة األجل  . 1

سنوات أو أكثر، وتبنى على أسـاس معرفـة اإلدارة بالعوامـل            ) 10 -5(الزمنية لهذه الخطط من     

صيرة األجل للمؤسسـة    الخارجية المؤثرة على عملياتها، وهي تشتمل على أبعاد العديد من الخطط ق           

لتحقيق أهدافها الكلية األصلية على المدى البعيد ، ثم تسعى لتحقيقها األهداف مرحلياً، فـي إطـار                 

  .ى من الخطط األخرلتنسيق كام

وهي تسعى لتحقيق أهداف المؤسسة المرحلية ، وتعتبر حلقة الوصـل            : التخطيط متوسط األجل  . 2

 .سنوات ) 5-3(ة األجل، ويتراوح مداها بين بين الخطط طويلة األجل والخطط قصير
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وهي الخطة التي يجري إعدادها لمواجهة ظروف طارئة أو مشكلة عاجلة ال       : التخطيط العاجـل  . 3

 . تحتمل تأجيالً ولم تكن مدرجة بصورة فعلية في الخطة األساسية

ت تفصيلية نسبياً لمـا     غالباً ما تكون هذه الخطط السنوية وهي ذات بيانا         :التخطيط قصير األجل    . 4

 . هو مستهدف تحقيقه خالل عام وخطواتها التنفيذية والفعلية

وهو التخطيط الذي يسعى لتحقيق هدف مرحلي محدود فـي فتـرة قريبـة               : التخطيط التكتيكي . 5

 .ويحدد لذلك الخطوات التنفيذية

  )2-2  (شكل رقم

   الوضع النموذجي للتخطيط

الوضع النموذجي للتخطيط

استراتيجية الوزارة أو الشرآة األم

استراتيجية الوزارة أو الشرآة

خطط االدارات

خطط األقسام

خطط الشعب

خطط األفراد

مستوى التخطيط 
التشغيلي

خطة قصيرة المدى   
)سنة واحدة (

مستوى التخطيط 
االستراتيجي

)   سنوات ٥(خطة بعيدة المدي    
أو أآثر 

خطط القطاعات 

   
 ) www.suwaidan.com: المصدر ( 
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  :Strategy ةاإلستراتيجي ـثانياً 

 ) Strategeos( في عصرنا الحديث إلى كلمة     ) Strategy( ة  اإلستراتيجيترجع جذور كلمة    

وانطالقاً من الجذور ) (The art of the army general باللغة اليونانية وتعني فن عموم الحرب 

ة اإلستراتيجي ( Webster's New World Dictionary )يجية ، يعرف قاموس العسكرية لإلسترات

 إذن يمثل التخطيط أهم مكون في هذا التعريـف           "علم تخطيط وتوجيه العمليات الحربية    " على أنها   

 ). 23 : 1995خليل، ( لإلستراتيجية 

يره إذا تطلب   تحليل الموقف الحاضر وتغي   : "  هي   ةاإلستراتيجيأن  ) Drucher( يقول دركر   

 ).240 : 2000اللوزي،  ( "األمر، ويدخل في ذلك تحديد ماهية ومقدار الموارد

ة ما هي إال وسيلة لتحقيق غاية محـددة وهـي رسـالة             اإلستراتيجيأن  ) Richards(ويعتبر  

 ). Richards, 1986: 22(المنظمة في المجتمع 

حدة وشاملة ومتكاملـة توضـع      خطة مو : "  هي ةاإلستراتيجيأن  ) Guilk(يقول  جيلوك  أما  و

 ).241 : 2000اللوزي، " ( لضمان تحقيق أهداف التنظيم 

تحديد لألهداف واألغراض الرئيسية طويلة األجل للشركة،       : " بأنها) ألفرد تشارلز   ( ويعرفها  

 "وإعداد عدد من بـدائل التصـرف وتخصـيص المـوارد الضـرورية لتنفيـذ تلـك األهـداف                    

 ).17: 1996خليل،( 

 هاختارتتحقيق المسار الذي     مجموعة الخطط الموجهة التي تساعد اإلدارة على       : " أيضاًوهي  

واالستفادة من الفرص المحيطة بها، ومواجهة القيود والتهديدات والمخاطر التي تتعرض لها لتحقيق             

  ).4 :2003خطاب،( " مع التأكد من تنفيذ الخطط والبرامج المحددة. ةاإلستراتيجيأهدافها 
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هداف للخطط الموضوعة كما أن     ه التعاريف تركز على أهمية اتخاذ القرارات ووضع األ        وهذ

 . وتقييمهاالمؤسسةات خطط شاملة ومتكاملة توضع لتحقيق أهداف اإلستراتيجي

      اإلستراتيجيالتخطيط  والتخطيط يمكن أن نعرف ةاإلستراتيجيبعد استعراض مفهومي 

Strategic Planning     بأنه: 

 التي من خاللها تتفق المؤسسة وتبني االلتزام وسط كـل ذي عالقـة تجـاه     نظمةالملعملية  ا" 

 ).6 : 2007عاشور،" (األولويات األساسية التي تحقق رسالتها وتتعاطى مع البيئة المحيطة

هو عملية تطوير رسالة المؤسسة وأهدافها وخططها وسياسـتها للمرحلـة           : " بأنه  وعرفه القطامين   

 ).92 : 1996القطامين، ( " القادمة

 اإلستراتيجي تعدد المفاهيم التي أوردها الباحثون والمفكرون بصدد التخطيط          ومن ذلك نرى  

، فهو يعتمد أكاديمياً وإجرائيا بوصفه وسيلة للتفكير الشمولي، تساعد علـى العمـل الموجـه                ةعامب

ـ  ـورات المحتمل ـلتط وا يراتــعاب التغ ـوالمنظم لتجاوز الحالة القائمة وتطويرها واستي      ي ـة ف

 ).1 : 2000النعيمي،(  لـالمستقب

مفهوم إداري يتضمن تحليل ودراسة جميع المتغيرات الداخليـة فـي            :ويعرفه الباحث بأنه    

المتمثلـة  المحيطـة بالمؤسسـة     المؤسسة المتمثلة بنقاط القوة والضعف والمتغيرات الخارجيـة         

ات اإلسـتراتيجي الة المؤسسة ورؤيتها ووضـع       ويتم من خالله صياغة رس     ،بالفرص والتهديدات 

مع االستغالل  واألهداف التي تطمح المؤسسة الوصول إليها خالل الفترة الزمنية المخطـــط لها            

   .األمثل لكافة الموارد المتاحة
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 ةاإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجيالتخطيط   ـثالثاً

 :ف بأنهـا  عر والتي تُةاإلستراتيجيلإلدارة  أحد العناصر المهمة اإلستراتيجيويعتبر التخطيط  

عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بتحديد رسالة المؤسسة، وأهدافها األساسية بعيدة المدى، واختيار             " 

ة وخطط تخصيص وتوظيف اإلمكانات والموارد المتاحة للمنظمـة بمـا           اإلستراتيجيوتحديد الخطط   

ئية، وكذلك تطوير األوضاع، والنظم واإلجـراءات الداخليـة         يتوافق مع أهدافها ومع المتغيرات البي     

  ).27 : 1994أبو العينين، " ( بالمؤسسة، ثم العمل على تطبيق هذه القرارات، واالختبارات 

مجموعة التصرفات والقرارات التي تعمل على إيجاد إستراتيجيات : " وتعرف أيضاً بأنها 

  ).Glueck,1980:6" ( فعالة لتحقيق أهداف المنشأة 

 المتقدمـة فـي      من الدراسات   في عصرنا الحاضر   ةاإلستراتيجي اإلدارةدراسة  أضحت  وبذلك  

 متكاملة وشاملة عـن مبـادئ اإلدارة ووظائفهـا،           نظرية تطلب خلفية ا ي ، وهذ المؤسسةمجال إدارة   

 ومن  ،ظمة ما هي إال تصور الرؤى المستقبلية للمن       ةاإلستراتيجيوأسس المنظمات وأنشطتها، فاإلدارة     

تها على المدى البعيد، وتحديد أبعاد العالقات بينها وبين بيئتها، وذلـك            اثم رسم رسالتها وتحديد غاي    

 ).33: 1999المغربي،( المؤثرة على المدى البعيد ومراجعتها وتقويمهاةاإلستراتيجيبهدف اتخاذ القرارات 

ماً فـي رصـد مسـتقبل        تأخذ بعداً مه   اإلستراتيجيوفي ضوء ذلك أصبحت عملية التخطيط       

التي تؤثر سلباً على استمراريتها وتطويرهـا،        المؤسسات، والتنبؤ بالتحديات التي يمكن أن يواجهها،      

، وتوسيعاً لنطاقه وأبعاده، لـذا      اإلستراتيجية تعتبر ثمرة لتطور مفهوم التخطيط       اإلستراتيجيفاإلدارة  

 ).16 : 1998ياسين،( ةاإلستراتيجيلإلدارة  المهمة أحد أهم العناصر بات اإلستراتيجيفإن التخطيط 
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  :اإلستراتيجيالتفكير  ـرابعاً 

 ، فهو أسلوب في التفكيـر       اإلستراتيجي من أهم متطلبات التخطيط      اإلستراتيجيالتفكير  يعتبر  

 متسق وموحد ومتكامل التخاذ القرارات التي يعتمد على         أسلوبموجه إلى الغايات باإلضافة إلى أنه       

 مع التغيير ،    اإلستراتيجيالتفكير   ويتعامل   .ائل في العمل، ويسمح بحرية التفكير واإللهام      دراسة البد 

لشـكل  لوينتقل من المشكلة إلى أسلوب العالج ولهذا فإنه يساعد المؤسسة في وضع رؤيا وتصـور                

والمكانة التي ترغب أن تكون فيها باإلضافة إلى وضع وتصميم برامج فـي إطـار خطـة تتسـم                   

 إلى تمكين المؤسسة من     اإلستراتيجيالتفكير   ويؤدي أسلوب   . من أجل تحقيق هذه الرؤيا    بالوضوح  

ن أن  كدراسة اتجاهات العمل البديلة ويتطلب تحديد االختيارات على أساس وضعها الحالي والتي يم            

الحس " حيث يساعد هذا النوع من التفكير في استخدام         . تكون لها أهمية كبيرة في مستقبل المؤسسة      

ة خاصة على مستوى البرنامج الذي      اإلستراتيجيفي صياغة الخطة    " والتخيل وملكة االبتكار واإلبداع   

يشجع على تصميم أنماط برمجية جديدة يعتقد أنها ستنجح بصورة أفضل من البرامج المستخدمة في               

 ).4 : 2007عاشور،( وأن التفكير بالمستقبل ليس معناه رفض األداء السابق . الوقت الراهن

أن التفكير سلسلة من العمليات المعقدة التي تجري في الدماغ البشـري             )2006  (المالويرى  

بسرعة مذهلة، مهمتها تبسيط األمور التي تشغل الذهن، وتحليلها إلى عناصر أولية  قابلـة للـربط                 

والمقارنة والعرض والتمثيل والتصوير، ومن ثم الخروج بتصور أو نظرية تشـكل قاعـدة ثابتـة                

 ألنه يرهق الذهن بكثرة المعلومـات        ؛ للتطبيق العملي، والتفكير الحر يشكل عائقاً في وجه التخطيط        

ـ التي ال لزوم لها في موضوع يجري التخطيط له بشكل محدد، ومن هنا نشأ مـا يسـمى                    التفكير ب

، والذي هو مسار فكري محدد له خط سير واضح خاص به وله أهداف محددة، وهـو                 اإلستراتيجي
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 نستطيع من خاللها الحصـول      اإلستراتيجيفكرية تبث وتستقبل صوراً بين التخطيط والتفكير        ) اةقن(

ن مـن   أعلى نتائج مجزية من عمليات التخطيط التي نقوم بها سواء في عالم المال أو األعمـال، و                

جاريـة،  يخطط لبناء مسجد مثالً يأخذ بعين االعتبار موقعه وقربه أو بعده من التجمعات السكنية والت              

 حيـث   اإلسـتراتيجي واتجاه القبلة فيه، ومدى استيعابه وإمكانية توسعته، وهذا أحد أشكال التخطيط            

 معينة تجعل القائمين يلتزمون بالعمل في مسار فكـري          إستراتيجيةيسير التخطيط جنباً إلى جنب مع       

 .محدد

حليليـة بينمـا الثـاني      ، فاألول عملية ت   اإلستراتيجي يختلف عن التفكير     اإلستراتيجيوالتخطيط  

 ). 175 :1995برج، زمنت (صيرةمعالجة للب

 :اإلستراتيجيأهمية التخطيط 

 )2 : 2000النعيمي، : (  لألسباب التالية اإلستراتيجيبرزت أهمية التخطيط 

 .يركز على دراسة وفهم العوامل الداخلية والخارجية للمنظمة . 1

 .جهة التغيرات واالحتماالت المستقبلية يتجه صوب عمليات االستعداد والتهيؤ لموا. 2

 .في الظروف الحالية) التغيرات المتسارعة ( يتعامل مع درجة التعقيد العالية والدينامية . 3

 .يستند إلى استخدام سياسات وبرامج وهياكل تنظيمية مرنة. 4

 .ات العصريعطي مجاالً واسعاً لإلبداع واالبتكار، بهدف توفير إمكانية التكيف مع متطلب. 5

 

 



 30

  :اإلستراتيجيمبررات التخطيط 

 ).93-92: 1996القطامين،(:في النقاط التالية اإلستراتيجييمكن تلخيص مبررات التخطيط 

اكتشاف أخطاء في عمل المؤسسة وسببها اإلخفاق في الوصول إلى نتائج متطابقة في األهـداف               . 1

 . الموضوعة 

سسة عندما تصبح نتائج األداء تبتعد كثيراً عن التوقعات، أو          تبلور فجوة ملفتة للنظر في أداء المؤ      . 2

عن تلك العائدة للمؤسسات المنافسة، ويحدث ذلك عندما تختلف المؤشرات األدائية بصـورة ملفتـة               

 ةاإلستراتيجيللنظر عن مثيالتها عند المؤسسات المنافسة ، وهنا ينظر إلى رسالة المؤسسة وأهدافها              

 مـن إمكانيـات     أكبـر فهل كانت األهداف تعكس طموحات      .  عن السبب    وخططها وسياساتها بحثاً  

ذلك مما  . المؤسسة، وهل كانت الخطط والسياسات غير مناسبة، هل ارتكبت أخطاء في عملية التنفيذ            

 .يطرح عملية التخطيط من جديد

 .تولي مدير عام جديد للمؤسسة . 3

ة تتيح له تغيير معالم العمل المؤسسـي  إن تمتع المدير العام الجديد بسلطات ومسؤوليات واسع  

 ةاإلسـتراتيجي للوجهة التي يراها أكثر صالحية النجاز أهداف مؤسسته، فيلجأ إلى تغييـر الوجهـة        

 القائمـة أو الخطـط والسياسـات        ةاإلستراتيجيهداف  للمؤسسة من خالل البدء بتغيير رسالتها أو األ       

 .  المتبعة

  :اإلستراتيجيفوائد التخطيط 

 : العديد من الفوائد والتي من أهمهااإلستراتيجيلتخطيط ا يحقق

 .توحيد جميع الجهود واإلدارات داخل المؤسسة نحو غايات واحدة. 1
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 لمستقبل المؤسسة ككل، مما يؤدي إلى التمييز وتطوير أو تحسين           متحديد األهداف والتوجه الالز   . 2

 .المدى البعيد األداء الكلي للمؤسسة على 

رين باستمرار أكثر استجابة ووعياً بظروف البيئة سواء الداخلية أو الخارجية للمؤسسة            جعل المدي . 3

 .وتغيراتها

تنمية عادات التفكير في المستقبل، مما يوفر للمؤسسة إمكانية أفضل لرؤية المستقبل من خـالل               . 4

 .تحديد نقاط القوة وضعف المؤسسة

في عملية التخطيط، وهذا له أثر علـى تقليـل          توفير فرصة مشاركة جميع المستويات اإلدارية       . 5

 .المقاومة التي قد تحدث عند القيام بتنفيذ أي برنامج للتغيير

يساعد في توفير كم كبير من المعلومات من خالل تحديد وتقدير الفـرص المسـتقبلية وكـذلك                 . 6

  تتجه؟إلى أين..المشكالت المتوقعة، باإلضافة إلى تحديد توجهات المؤسسة في المستقبل 

 اإلستراتيجيالثقافة التنظيمية ودورها في التخطيط 

أن المؤسسات التـي  " البحث عن التميز"  في كتابهما Peter and Watermanأشار كل من 

تتمتع بثقافة تنظيمية متماسكة وقوية هي المؤسسات األكثر إبداعاً في كل شـيء ، بينمـا تميـزت                  

ية فيها تميل إلى التركيز علـى القـوة والنفـوذ داخـل             المؤسسات غير المبدعة بوجود ثقافة تنظيم     

 .  )Peter & Waterman, 1982 : 292-294(المؤسسة بدالً من االهتمام بالزبائن 

، حيـث تتـأثر     اإلسـتراتيجي  الثقافة التنظيمية دوراً بارزاً في التأثير على التخطيط          تلعبلذا  

د في المجتمع، وقد يكون هذا التأثير إيجابياً أو          بالمستوى الثقافي السائ   اإلستراتيجيعمليات التخطيط   

 .سلبياً من ناحية الثقافة االجتماعية ، والثقافة التنظيمية 
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عبارة عن مركب يحتوي    : " ي مفهوم الثقافة وهو     فويمكن تقدير هذا التأثير من خالل النظر        

والتقاليد التي تتشكل ويحملها    على المعرفة والعقيدة ، والفن واألخالقيات ، والقانون والعادات والقيم           

 ).92: 1993 اللوزي، وزويلف( اإلنسان في ممارسة نشاطاته الحياتية في المجتمع

مجموعة القواسم المشتركة بين أعضـاء المؤسسـة،        ” : فيعرف الثقافة التنظيمية بأنها     القطامين  أما  

  ) .78 : 1996القطامين، (  " وهي مجموعة المعتقدات والقيم المشتركة

 وتؤدي الثقافة التنظيمية السائدة مجموعة مـن الوظـائف الهامـة تـتلخص فيمـا يلـي                

  ):80-78 :1996القطامين، (

 .تمنح العاملين في المؤسسة شعوراً بالهوية الخاصة المميزة. 1

تساعد على تنمية الوالء وااللتزام للمؤسسة كحالة موضوعية خارج نطـاق الحاجـات الذاتيـة               . 2

 .الح الشخصية الضيقةالمرتبطة بالمص

 .تضيف عناصر تساعد على تعميق االستقرار فيها. 3

تشكل مرجعية للعاملين في المؤسسة يعودون إليها عندما يواجهون حاالت ال يسـتطيعون مـن               . 4

 .خاللها إدراك مغزى النشاطات اإلدارية التي يصعب عليهم إدراك مغزاها
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 اإلستراتيجيمراحل عملية التخطيط 

 اإلسـتراتيجي اإلدارة العليا في المؤسسات المتقدمة إدارياً منهجاً متميزاً للتخطـيط         تتبع  

يتكون من عدة مراحل محددة سلفاً ومستويات مسندة إلى أفراد معنيين وقد تختلف هذه مراحل               

من مؤسسة ألخرى ، كما قد تتأثر باالهتمامات الشخصية لرجال اإلدارة العليا، ولكـن فـي                

 . )216 :1991السلمي وآخرون، (التخطيط ال بد أن يكون واضحاً" منهج"إن جميع األحوال ف

 :  بعدة مراحل وهي اإلستراتيجييمر التخطيط و

 Planning To Plan              التخطيط لعملية التخطيط . 1

                          Creating the Futureصياغة المستقبل .2

 Analysis Current Situation             الوضع الحالي. 3

 Setting Goals and Objectiveتطوير وصياغة األهداف  . 4

  Implementing the Strategic Plan        تنفيذ الخطة. 5

 Monitoring and Evaluation            المتابعة والتقييم. 6
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 .والشكل التالي يوضح مراحل عملية التخطيط

 )3-2(شكل رقم 

 اإلستراتيجيراحل عملية التخطيط م
             

 

 ) تصميم الباحث:المصدر (  

 

 

 

 ة المستقبلصياغ
Creating the Future 

الوضع الحالي
Analysis Current Situation

 تطوير وصياغة األهداف
Setting Goals and Objective 

 تنفيذ الخطة
 Implementing the Strategic Plan 

 المتابعة والتقييم المتابعة والتقييم
 Monitoring and Evaluation 

 لية التخطيطالتخطيط لعم
Planning To Plan 
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والجدول التالي يبن مراحل عملية التخطيط وما هو السؤال الذي يجـب أن نسـأله ألنفسـنا                 

 .كمخططين، وما هي الخطوات الرئيسية لكل مرحلة

  )1-2( جدول رقم 

  اإلستراتيجيتخطيط مراحل عملية ال

 الخطوات الرئيسية السؤال المحوري المرحلة
 .اإلستراتيجيتقدير مدى الحاجة للتخطيط  • هل نحن جاهزون للتخطيط؟ التخطيط لعملية التخطيط. 1

خلق األرضية المشتركة وااللتـزام للبـدء بعمليـة           •

  .التخطيط

 ).اختياري( االتفاق مع ميسر  •

 .راتيجياإلستتشكيل فريق التخطيط  •

 .صياغة بيان الرسالة • أين نريد أن نكون؟ .صياغة المستقبل. 2

 .االتفاق على القيم •

 .صياغة رؤية المؤسسة •

 .اإلستراتيجيالتحليل  • أين نحن اآلن؟ .تحليل الوضع الحالي .3

نقـاط القـوة    ( تحليل البيئـة الداخليـة للمؤسسـة       •

 ).والضعف

الفــرص ( تحليــل البيئــة الخارجيــة للمؤسســة  •

 ).تهديداتوال

 .تحديد القضايا الجوهرية •

المـدى  وير وصياغة األهداف طويلة وقصـيرة       تط • في أي اتجاه سنسير؟ .تطوير وصياغة األهداف .4

 .ضمن أولويات مبنية على األهمية واألثر

كتابة خطة سنوية تتضمن األنشطة والمسئول عـن         • كيف سنصل إلى هناك؟ .تنفيذ الخطة. 5

يـة الالزمـة لإلنجـاز والتكلفـة        تنفيذها والفترة الزمن  

 ).الموازنة ( التقديرية لكل نشاط 

كيف نعرف أننا نسير فـي       .المتابعة والتقييم .6

الطريق الصحيح وأننا نحقق    

 ؟النتائج

وضع خطة متابعة وتقييم لقيـاس التقـدم وتحقيـق           •

 .األهداف مبنية على مؤشرات قياس دقيقة

 )14 :2007،عاشور: المصدر(
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 .Planning To Planالتخطيط لعملية التخطيط : ولي المرحلة األ

 :اإلستراتيجياء االلتزام للبدء بعملية التخطيط بن ـأوالً 

 ال بد أن يتوفر لدى إدارة المؤسسة االلتزام باألسـس           اإلستراتيجيعند البدء بعملية التخطيط     

كلفة، فال بد مـن مداولـة       وقتاً وت ووالخطوات الصحيحة ثم االلتزام بما وضع، فالخطة تستنفذ جهداً          

 :ويتم ذلك من خالل. المحافظة على هذا الجهد

 .إشراك كل الذين يتأثرون بالخطة من أجل بناء فهم وتبني للخطة. 1

إعداد ملخصاً بعملية التخطيط متضمنة أدوار المشاركين فيها، والتزام بالوقت والتكلفة، وكـذلك             . 2

 .الفوائد المرجوة منها

 كاف ومحدد لالتصال بكل من له عالقة من أصحاب التـأثير إلزالـة المخـاوف                 بوقت مااللتزا. 3

 .والشكوك من أجل الوصول إلى التزام من الجميع

 : الحاجة إلى ميسر للعملية ـثانياً 

  وليس لديها    اإلستراتيجيإذا كانت عملية التخطيط تحتاج إلى من هو على دراية بممارسة التخطيط             

خبرة  فيمكن للمؤسسة أن تستعين به وتكون له القدرة على قيادة الفريق وهذا               وال تمن لديه اإلمكانا  

"   خالل العملية  اإلستراتيجيفهو ذلك الشخص الذي يقود فرق التخطيط        : "الشخص يطلق عليه الميسر   

 ). 15 : 2007عاشور، ( 

 : تشكيل الفريق ـثالثاً 

 :ية التخطيطعند تشكيل الفريق ال بد من أخذ األمور التالية في عمل
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 :االختيار . 1

 .  شخص12 -10العدد المفضل للفريق هو . أ

يجب أن يتنوع الفريق بحيث يضم أشخاص ذوي خبرة وتخصص ومن الجنسين ومـن داخـل                . ب

 .وخارج المؤسسة

لخدمة عملية التخطيط يفضل االستعانة بأشخاص من خارج المؤسسة مثل المتطوعين والزبـائن             . ج

 . والمواطنين والممولين والشركاء

 :الجدول الزمني . 2

 :على فريق العمل وضع جدول زمني من خالل 

 . مرات خالل عدة أشهر7-5تعقد من )  ساعات 3(سلسلة من الجلسات . أ

 .جلسات نصف يوم ويوم كامل خالل فترة أقصر من السابقةاستمرار عقد ال. ب

طيط الفرصـة للتغذيـة الراجعـة وإكمـال     يجب توفير وقتاً كافياً بين اللقاءات لتعطي فريق التخ     .ج

  . للتخطيط من آخرينةالمعلومات الالزم

 :االتصال . 3

 .على فريق التخطيط االجتماع بشكل دوري خالل عملية التخطيط لفحص العمل والمراجعة. أ

 .يحدد فريق التخطيط منذ البداية الطريقة التي ستعتمد فيها الخطة . ب

 

 

 



 38

 .لة األولى من عملية التخطيطوالشكل التالي يبن المرح

 )4-2(شكل رقم 

 التخطيط لعملية التخطيط

 
 

 ) تصميم الباحث:المصدر( 

 

   Creating the Futureصياغة المستقبل: المرحلة الثانية 

 :حيث تتضمن هذه المرحلة ثالث خطوات رئيسية هي 

 Vision Statement صياغة  الرؤيا ـأوالً 

 Mission Statement صياغة الرسالة ـثانياً 

 Organization Values االتفاق على القيم المؤسسية ـثالثاً 

 التخطيط ألجل التخطيط

 بناء االلتزام

 الحاجة إلى ميسر

 تشكيل الفريق

 االتصالالجدول الزمني راالختيا
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 Vision الرؤيا ـأوالً 

 ، فهي تعبر عن اإلستراتيجي التي تبني عليه التخطيط ستعتبر الرؤيا المؤسسية حجر األسا 

افتراضات معقولة حول المستقبل مستقاة المستقبل المنشود ، وتصف كيف يبدو النجاح ، وتبنى على 

  ).87، 2002المرسي، وآخرون، (من المجتمع الذي تخدمه المؤسسة ، فالرؤيا بمثابة حلم أو إلهام 

 :صياغة الرؤيا

  )26 : 2007عاشور ، : ( هناك نوعان من الرؤيا

 .سسة غايتهاكيف سيتحسن أو يتغير أو يختلف العالم المحيط إذا حققت المؤ: رؤيا خارجية . 1

 . كيف ستبدو المؤسسة عندما تعمل بشكل فعال لتحقيق الرؤيا الخارجية : رؤيا داخلية. 2

حيث أنها تصف المؤسسة    ،  فالرؤيا الشاملة هي التي تحمل في طياتها البعد الخارجي والداخلي         

ا يمكـن أن     لتصور ماذ  التخيل وذلك  يلزم اللجوء إلى      الرؤيا في المستقبل ، فعند صياغة    كيف ستبدو   

تها إسـتراتيجي و،  ، فهي تضع إطاراً عاماً لفلسفة المؤسسـة ، وغاياتهـا             يحدث على المدى البعيد   

 .، ولها دور مهم في زيادة فعالية المؤسسة ألنها تحفز الجميع للعمل تجاه هدف واحدالخ....

إحداثـه  من ذلك يتضح أن الرؤيا هي تعبير عن األحالم المطلوب تحقيقها، والتميز الواجـب               

 للوصول إلى الغايات واألهداف التي تطمح المؤسسة الوصول إليها في المدى البعيد

 )58: 2006، الدجني(  :لي  يوعند صياغة الرؤيا للمؤسسة يجب مراعاة ما

 ).لتبقى حتى في بيئة غير مستقرة ( عامة أنها . 1

 . موجزة وواضحة،مختصرة. 2

 .موضحة لتوجهات المؤسسة وغرضها. 3
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 .مركزة على مستقبل أفضل. 4

 .عاكسة لمثل عليا.5

 .ممكن أن تحقق وتحتوي على عنصر التحدي. 6

                 يجب أن تكون الرؤيا إيجابية وتعطي قوة محفـزة ، وتتضـمن القـدرات المتميـزة للمؤسسـة        . 7

     . )28، 2004أبو الروس،  (

 Mission  الرسالة ـثانياً

لكل المؤسسة كما أنها تعد نقطة       كونها عنصر التماسك ووضوح الغرض       تكمن أهمية الرسالة  

مرجعية لمتخذي القرار، ويجب أن تكون الرسالة مختصرة وعامة ، فهي تعتبر دليل ومرشد عـام                

  ).70 : 2004رستم، ( اإلستراتيجيلتخطيط ل

هـا مـن    اإلطار المميز للمنظمة عن غير    : "  بأنها )86 :2002المرسي وآخرون،   (ويعرفها  

المنظمات األخرى، من حيث مجال نشاطها ومنتجاتها وعمالئها وأسواقها، والتـي تعكـس السـبب        

 " . وهويتها ، ونوعيات عملياتها ، وأشكال ممارستهاالمؤسسةالجوهري لوجود 

  الرسالة  بيانصياغة

 حيث إن رسالة المؤسسة تحدد الغرض األساسي الذي أنشأت من أجله المؤسسة، وتحدد نطاق             

 .عملها، ونطاق عملياتها  من حيث مخرجاتها والمجتمع الذي تقوم بخدمته

  :)20 : 2007عاشور، (  رسالة المؤسسة يجب مراعاة ما يليبيان  فعند صياغة 

 ).من نحن؟( أنها وصف عام ودقيق لماهية المؤسسة . 1

 ).ما هي النتيجة التي تريد الوصول إليها ؟ ( الغرض من وجودها . 2
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 ).كيف نصل إلى النتيجة ؟ ( ية تحقيق هذا الغرض كيف. 3

 ).لمن نعمل ؟ ( الفئات التي تخدمها . 4

 ).ما هي القيم والمبادئ التي تدفعنا لنفعل هذا ؟ ( لماذا نفعل كل ذلك . 5

أن تكون محددة بشكل يؤدي على التركيز بقوة على الخصائص التـي تميـز المؤسسـة عـن                  . 6

 . منافسيها

  الرجوع إلى إعادة صياغة الرسالة  يوفر للمؤسسة التوسع بنشاطاتها دونممامة أن تكون عا. 7

  :خطوات صياغة بيان الرسالة

 Purpose تحديد الغرض. 1

وسـبب   ،الغرض هو جملة واحدة تصف النتيجة النهائية التي تسعى المؤسسة لتحقيقها ولمـن           

 : وجود المؤسسة وهي تتكون من عنصرين

 )الخ ...زيادة، تقليل، التخلص من، حماية( تغير في الوضع مثل مصدر يشير إلى ال. أ

 .تعريف للمشكلة أو الحالة التي يراد تغييرها. ب

 Businessوصف مجال العمل . 2

المتبعة لتحقيق  )الخ  ...برامج، أنشطة، خدمات،  ( يتم في هذا المجال وصف للوسائل األساسية        

 .الغرض
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 Organization Valuesؤسسية  االتفاق على القيم المـثالثاً 

وتعتبـر  . هي المبادئ المشتركة التي يؤمن بها جميع أفراد المؤسسة ويمارسونها في أعمالهم        : القيم

القيمة هامة جداً للمؤسسة إذ تمكنها من خلق نظام يجعل العاملين تحته كما تجعل المتعـاملين مـع                  

 .مؤسسة تجسيد هذه القيم خالل التعامل مع الالمؤسسة يتوقعون

ويفضـل  . ويمكن أن تكون القيم عامة أو خاصة كما يمكن أن تكون ملموسـة أو غيـر ملموسـة                   

 .صياغتها في عبارة موجزة 

من ذلك يتضح لنا أن بيان القيمة يجب أن يضع معايير عالية للتميز، ويعكس مثاليـة عاليـة،     

ى فلسفة سليمة ويمكن فهمـه      ويثير االلتزام ويتضمن عناصر الجودة المميزة للمؤسسة ، ويعتمد عل         

  .وإيصاله بوضوح

 )5-2(شكل رقم 

 صياغة المستقبل

 

 ) الباحث تصميم :المصدر ( 

 صياغة المستقبل

 رؤيا خارجية

 رؤيا داخلية

 تحديد الغرض

وصف مجال العمل

 صياغة الرؤيا

صياغة الرسالة

االتفاق على القيم المؤسسية
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  Analysis Current Situationتحليل الوضع الحالي: المرحلة الثالثة 

 SWOT Analysis اإلستراتيجيوهو ما يعرف بالتحليل 

رؤيتها وصاغت رسالتها تنتقل إلى دراسة وتحليل البيئـة المحيطـة   بعد أن وضعت المؤسسة  

المؤسسة هي جـزء      وكما نعلم أن    .ةاإلستراتيجيبها، والتي تعتبر من الخطوات الهامة في تصميم         

 كان من الضروري التعرف إلى العوامـل البيئيـة المحيطـة            لذا  ، من المجتمع تتأثر به ويتأثر بها     

، وتحديد الفرص التي تتيحهـا، والقيـود     تحديد آثارها على سلوكها وأدائها    ، و بهاوتشخيصها والتنبؤ   

  .التي تفرضها بما يساعد على تحقيق فعالية المؤسسة

، وهذا يستخدم فـي   )SWOT Analysis(ومن أساليب التحليل الشائعة االستعمال أسلوب 

 .تحليل العوامل البيئية المحيطة بالمؤسسة

 )56ـ55 : 2001خطاب،(  :مفهوم البيئة 

يقصد بالبيئة المحيطة بالمؤسسة إجمالي القوى والكيانات والعوامل التي تحيط بها ذات التأثير             

 .الحالي والمحتمل عليها 

  تقسيمات البيئة

 ) General) Environment Externalللمؤسسة العامة  البيئة الخارجية أو. 1

ع خارج حدود المؤسسة ونطـاق رقابـة         كافة المؤسسة وتق    في ويقصد بها العوامل التي تؤثر    

 وتشمل كافة العوامل االقتصادية والسياسـية واالجتماعيـة والتكنولوجيـة           ،وسيطرة إدارتها عليها  

 .  والقانونية
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 :ويظهر تأثير هذه العوامل في عديد من الجوانب منها 

 .تحديد فرص االستمرار والنمو. أ

 . اإلدارةامارسهالستقالل التي تستطيع أن تادرجة الحرية و. ب

 .التنظيم اإلداري، والسياسات والتطبيقات اإلدارية. ت

 : )101: 1996خليل ، (  هما تأخذ البيئة الخارجية شكلين

يجب استغاللها وإحسان التعامل معها، حيث إنها مجموعـة    :(Opportunities – O)  فرص. 1

  ؟من الظروف المواتية، بمعنى أين يجب أن يكون تركيز المؤسسة

  وما هي العوامل الخارجية التي تخدمها ويجب استغاللها ؟

مجموعة من الظروف غير المواتية ولكن المؤسسـة ال   : (Threats – T)تهديدات أو مخاطر . 2

تملك التأثير أو السيطرة عليها ومع ذلك يفرض على المؤسسة التعامل معها، حيـث يجـب تالفـي                 

بمعنى ما الذي يمكن أن يقف في طريـق         .  السلبية على المؤسسة   تأثيرها السيئ أو التقليل من آثارها     

 نجاح المؤسسة ؟ وما هي العوامل الخارجية التي تمثل تهديداً للمؤسسة واستمرارها؟

 وتبرز أهمية دراسة تحليل البيئة الخارجية في كونها تساعد على تحديد العديد مـن النقـاط أهمهـا                 

 -: )109، 1999المغربي، (

 البيئة الخارجية تساعد المؤسسة على وضع األهـداف، أو          ة فدراس :التي يجب تحقيقها  األهداف   .1

 .تعديلها بحسب نتائج تلك الدراسات

 رأس   ، مواد أوليـة  (وتساعد العوامل البيئية المختلفة في بيان الموارد المتاحة         : الموارد المتاحة . 2

منها، ومتى يمكـن للمنظمـة أن تحقـق         وكيفية االستفادة   ) الخ… ، أفراد ،   آالت،  تكنولوجيا،  مال  

 . االستفادة
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تسهم دراسات البيئة الخارجية في تحديد نطـاق السـوق          : النطاق والمجال المتاح أمام المؤسسة    .3

ال المعامالت المتاح أمامها، سواء ما يتعلق بالسلع والخدمات، وطرق التوزيع ومنافذه،            جالمرتقب وم 

 -، كما تساعد علـى بيـان عالقاتهـا     ية والتشريعية المختلفة والقيود المفروضة من الجهات القانون    

 . بالمنظمات المختلفة- التأثير والتأثر

 وأشكال السلوك وتحديد سمات المجتمع والجماهير التي سـتتعامل          أنماط القيم والعادات والتقاليد   . 4

 .معها المؤسسة

  ).115، 2003 مرسى،( :ويتم تحليل البيئة الخارجية من خالل خطوتين أساسيتين

: يم بيئة األعمال إلى أربع مجموعات من العوامل البيئية وهي العوامل          س وتتضمن تق  :الخطوة األولى 

، ويوضح الشـكل التـالي  ملخـص         )السكانية(االقتصادية ، والسياسية ، والثقافية ، والديموغرافية        

 .لعالقات التفاعل بين هذه العوامل
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 )6-2(شكل رقم 

  اإلستراتيجيقات التفاعل بين العوامل البيئية للتحليلملخص لعال

 
 )117: 2003مرسي، : المصدر(

 :الخطوة الثانية

 :وتتضمن تقسيم بيئة األعمال إلى أربعة مستويات

 .ويشمل كل أنواع التفاعالت بين الدول : المستوى األول 

 .راتيجية وسياسات الحكومة القومي ويتأثر بإست: المستوى الثاني 

 .الصناعي ويشمل بيئة التنافس المباشرة للشركة : المستوى الثالث 

 . ويشمل إستراتيجية وعمليات الشركة بمفردها: المستوى الرابع 

 العوامل السياسية
 
 االستقرار 

 األيدلوجيا 

 المؤسسات السياسية 

 العالقات الدولية 

 العوامل االقتصادية

 مدى_ األهمية(الموارد الطبيعية 

 )توافرها    

 )غير ماهرة_ ماهرة (العمالة  

 )أجنبي_ محلي (رأس المال  

 البنية األساسية أو التحتية 

 )المستويات والهيكل(التكنولوجيا 

 العوامل الديموغرافية

 نمو السكان 

 الهيكل العمري 

 االتجاه نحو المدن 

 الهجرة 

 الحالة الصحية 
 

 العوامل الثقافية

 تماعي  وديناميكياتهالهيكل االج 

 منظور الطبيعة البشرية 

 التوجه بشأن الزمن والمكان 

 الديانة 

 اللغة 

 )اإلناث_ الذكور (األدوار  
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  Task Environment : المؤسسةالبيئة الخاصة ب. 2

 أخـرى   إلـى وهي مجموعة العوامل التي تقع على حدود المؤسسة ، وتختلف من مؤسسـة              

وتشمل هـذه البيئـة     ،  وترتبط بعملية اتخاذ القرارات، وتدخل إلى حد كبير في نطاق ورقابة اإلدارة           

 والسياسية واالجتماعية المرتبطة بالمؤسسـة ذات       ، والتسويقية، واإلنتاجية  ،كافة العوامل التكنولوجية  

 . الحالي والمحتمل عليهاالتأثير

 :وتضم المجموعات التالية 

  Customer Component هلكون  المست. أ

 . الخريجينلبالشركات والمؤسسات التي تطة يعتبر المستهلكون هم يوفي المؤسسة التعليم

 Supplier Component الموردون . ب

 مثل مصادر شراء المعدات واألجهزة، ومصادر الشراء الجديدة، ومصادر القوى العاملة أو عرض             

 .د الطلبة إلى المؤسسات التعليميةشلتي تروكذلك المدارس ا،  القوى العاملة

 Competitor Componentالمنافسون . ت

 . المنافسة في مخرجات العملية التعليمية ، وكذلك في مصادر الشراء   

  Socio-political componentالتكوين السياسي واالجتماعي . ث

 . النقابيةمثل األنظمة واللوائح والقوانين، والرقابة الحكومية والعالقات

 Technology Componentالعوامل التكنولوجية . ج

 .مقابلة االحتياجات الجديدة للمؤسسة والمؤسسات المرتبطة
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 )7-2 ( شكل رقم

 البيئة العامة والبيئة الخاصة المحيطة بالمؤسسة

          

  )57 : 2001خطاب، : المصدر (  

  Internal  Environment : بالمؤسسة الداخليةالبيئة . 3

من جانب إدارة   السيطرة عليها   و إلى حد كبير     التحكم بها  وهي تركز على العوامل التي يمكن     

المؤسسة، وهي تمثل بصفة رئيسية األنشطة الوظيفية التـي يمكـن اسـتغاللها بغـرض النجـاح                 

 ة والماليـة،  وهي تمثل طاقات وإمكانات المؤسسة الحالية والمستقبلية والمادية واإلنسـاني         . والمنافسة

 :ومستوى أنظمتها الفنية والمالية ونظام العمل فيها وغيرها وتأخذ شكلين 

 . التي يجب االعتماد عليها بشكل أساسي :(Strengths – S) نقاط القوة. أ

 واالجتماعية                         البيئة العامة المحيطةة يالسياس
General) Environment ( 

 

التكنولوجية                                                                                                  

                              

                               

                             

                                 

 الثقافية                                                                                                    

             
 

                  

 

 
 

 
 
 

                  القانونية                  االقتصادية                                                  

السياسة واالجتماعية    البيئة الخاصة بالمؤسسة   االقتصادية والتكنولوجية
      Task  Environment 

 

 

 المساهمون    الجمهور                                                     

 

 

                                                                               

   الموردون                                                       

 
 

 

 

  المستهلكون  المنافسون                           العاملون                 

 اإلستراتيجيالمستوى 

 مستوى التنسيق

 
 

 مستوى التشغيل
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 . التي يجب العمل على تقويتها وتحويلها إلى نقاط قوة:)(Weakness – W نقاط الضعف. ب

  :)131، 1999المغربي، (الداخلية تكمن في النقاط التالية لبيئة إلى أن أهمية دراسة وتقييم ا

 .المساهمة في تقييم القدرات واإلمكانات المادية والبشرية والمعنوية المتاحة للمنظمة. 1

 . بالنسبة لغيرها من المنظمات في الصناعةالمؤسسةإيضاح موقف . 2

 .والبحث عن طرق تدعيمها مستقبالًبيان وتحديد نقاط القوة وتعزيزها لالستفادة منها . 3

 حتى يمكن التغلب عليها ومعالجتها ، أو تفاديها ببعض نقـاط القـوة              ؛بيان وتحديد نقاط الضعف   . 4

 .الحالية للمنظمة

الفـرص  (والتحليـل الخـارجي     ) نقاط القوة والضـعف   (ضرورة الترابط بين التحليل الداخلي      . 5

ن خالل نقاط القوة الداخلية، وتجنب المخاطر أو تحجيمهـا          ، النتهاز الفرص التسويقية م    )والتهديدات

 .من خالل إزالة نقاط الضعف

وضع حدود فاصلة بين البيئتين الداخلية والخارجية ، أو بين العوامل           يتضح من ذلك صعوبة     

ـ                ة البيئية الخاصة، والعوامل البيئية العامة، فكثيراً ما تخترق العوامل البيئية العامـة العوامـل البيئي

الخاصة، وبالتالي تلك البيئتين تؤثر على البيئة الداخلية ، وهكذا تتداخل العوامل البيئيـة وتتشـابك                

 . العالقات فيما بينها وتتأثر بها المؤسسة وتؤثر فيها

ـ           التنبـؤ باتجاهاتهـا فـي       بإن دراسة العوامل البيئية المحيطة داخل وخارج المؤسسة تتطل

 مـن  وقد تكون البيئـة المحيطـة        .اإلستراتيجيبالتنبؤ   من التنبؤ    المستقبل، ويطلق على هذا النوع    

عوامل نجاح المؤسسة أو فشلها، فقد تكون البيئة الداخلية مصدر الفشل في تحقيق األهداف إذا توافر                

 ) :59-58 : 2001خطاب،(  عامل أو أكثر من العوامل التالية

 . لإلدارةةاإلستراتيجيعدم توافر الرؤية . 1
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 .وافر الدافع للعمل، وانخفاض مستوى المهارة لدى العاملينعدم ت. 2

 .سوء تصميم األنشطة واألعمال، أو عدم مالءمتها لطبيعة التنظيم وأهدافه. 3

 .جمود النظم والسياسات وعدم تطورها. 4

ا وتقلبها وعدم قدرة اإلدارة على التنبؤ       هوقد تكون البيئة الخارجية مصدر الفشل في حالة تغير        

 .أو مالحقتها، أو السيطرة عليها، وإعادة تكيف التنظيم في ضوء هذه الظروفبها، 

القائم على تحليل البيئة الداخلية والخارجية أداة مفيدة لمقارنة الفرص           SWOTويعتبر تحليل   

 . والتهديدات بعناصر القوة والضعف ، وبالتالي تحليل الوضع العام للمنظمة

 :ة للمؤسس اإلستراتيجي لتحليل أهم عناصر ا يوضحالجدول التالي

 )2-2(جدول رقم 

  :(SWOT Analysis) اإلستراتيجيالتحليل 

 (SWOT Analysis) اإلستراتيجيالتحليل  

 )الفرص والمخاطر(الظروف الخارجية  )نقاط القوة والضعف(الظروف الداخلية 

 : العوامل اإلدارية

المسؤولية االجتماعيــة، اسـتخدام الخطــط 

، تقيــيم اإلستراتيجي والتحليل ةاتيجياإلستر

العوامل البيئية والتنبؤ بها، سرعة التجاوب مع 

، مرونة )ديناميكية المؤسسة(الظروف المتغيرة 

الهيكل التنظيمي للمؤسسة، كفاءة نظام االتصاالت 

وسرعة تداول المعلومات في المؤسسة، القدرة على 

 االحتفاظ المثابرة والتعامل مع األزمات، القدرة على

بالكفاءات ذات القدرات الخالقة، القدرة على التكيف 

مع المتغيرات التكنولوجية، القدرة على التعامل مع 

آثار التضخم، المرونة في التعامل مع 

 . المتغيـــرات البيئية

 : القانونية/ العوامل السياسية

تعليمات حماية التجارة، قوانين حماية البيئة، قوانين       

وافز خاصـة، تعليمـــات التجـارة       الضرائب، ح 

الخارجية، االتجاه نحو الشركات األجنبية، قـوانين       

التوظيف، استقرار الحكومة، اتجاهات النظام الحاكم،      

األطراف األخرى على الساحة السياسية، أصـحاب       

المصالح، عالقة الدولة مـع العـالم الخارجــي،         

 .الظـــرف التـــاريخي
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 : العوامل المالية

رأس المال، اسـتخدامات رأس المـال،       مصادر  

سهولة الخروج من السـوق، العائــد علــى      

االستثمارات، درجة السيولة، درجة االسـتقرار      

المالــي، القدرة على استخدام األسعار كسالح      

تنافســي، القدرة على التوسع لتلبيـة الطلـب        

المتزايد، متوسـط تكاليف،القدرة علـى سـداد       

القدرة علـى سـداد      جل،االلتزامات قصيرة األ  

  . األجلااللتزامات طويلة

 : العوامل االقتصادية

اتجاهات إجمالي الناتج القومــي، معــدالت 

الفائدة، عرض النقد، معدالت التضخم، معدالت 

البطالة، مراقبة األجور واألسعار والرسوم 

الدراسية، رفع وتخفيض قيمة العملة، توافر 

 الفرد، المنافسة، الطاقة وتكلفتها، مستوى دخل

الموردون، الخدمات البديلة مثل التعليم عن بعد 

 .، والجامعاتوكليات المجتمع

 : العوامل البشرية

الخبـــرات والتأهيـــل اإلداري،  القـــدرات 

واالتجاهات، الدافعية والحمـاس، اإلمكانيـات،      

 . مستوى التأهيل، إمكانيات إعادة التأهيل

التعليميـــة العوامل االجتماعية والثقافية و

 : والحضاريــة

التغيير في نمط الحياة، التوجهات المهنية، نشاط       

المستهلكين، معدل تكوين األسرة، توزيع السـن       

للسكان، التحول اإلقليمي في السـكان، توقعـات        

الحياة ومعدل نمو السكان، معـدالت المواليـد،        

أنظمة القيم، المستويــات التعليمية والثقافيـة،      

 . لحضاريةالموروثات ا

 ): المادية واإلنتاجية(العوامل التكنولوجية 

المهارات الفنية والتكنولوجية، استخدام الموارد،     

مستوى التكنولوجيا المستخدمة فـي الخـدمات       

 التعليمية،القدرة على تقييم ابتكارات في المنتجات     

كفاءة اإلنتاج، القيمة المضافة للمنتج،      والعمليات،

اثـة المصـنع، اسـتخدام      اقتصاديات الحجم، حد  

الحاسب اآللي، فاعلية برامج التـدريب، القـدرة        

 . على نقل األفكار إلى مجال التطبيق

 : العوامل التكنولوجية

مجموع اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير،      

مجموع إنفاق التعليم على البحـث والتطـوير،        

تركيز الجهود التكنولوجية، تحسـين اإلنتاجيـة       

 . خالل المكننةوالكفاءة من 

 )34: 2004أبو الروس، : المصدر (



 52

حسـاب النسـب الماليـة، وقيـاس األداء،         : ويمكن تحديد العوامل الداخلية بعدة طرق منها      

والمقارنة بالفترات الماضية، ومتوسطات الصناعة، ويمكن تطوير عدة أنواع من المسح وتطبيقهـا             

سية للعاملين وكفاءة اإلنتـاج وفعاليـة اإلعـالن،         بغرض مراجعة العناصر الداخلية، مثل الحالة النف      

 ). 23: 2001العارف،  (ووالء المستهلك

 SWOT Analysis Matrix اإلستراتيجيمصفوفة التحليل 

 من تحليل البيئتين الخارجية والداخلية والتعرف       االنتهاء بعد   اإلستراتيجيتعد مصفوفة التحليل    

ف الفرص والتهديدات وتدوينها ، يتم إفراغ النتـائج         إلى نقاط القوة والضعف ورصدها، وكذلك كش      

 :في المصفوفة التالية 

  )3-2( جدول رقم 

 اإلستراتيجيمصفوفة التحليل 

  تقويم البيئة الخارجية        
 

 الداخلية تقويم البيئة
 التهديدات الفرص

 نقاط القوة
تستخدم نقاط القوة لالستفادة من 

 الفرص المتاحة

/ وة لتقليل حجم تستخدم نقاط الق

 تأثير التهديدات

 نقاط الضعف
التغلب على نقاط الضعف 

 باستغالل الفرص المتاحة

التقليل من نقاط الضعف وتجنب 

 التهديدات

 

  )160 : 2005  ،الدوري: المصدر( 
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  :)293، 2005الدوري، (  Critical Issuesتحديد القضايا الجوهرية 

 إلى التفكير والتحليل والنقاش المسـتفيض        )ةإلستراتيجيا (  صياغة القضايا الجوهرية   تحتاج

        تضطر  وربما على بروز رؤى جديدة،      وأحياناً الرجوع إلى بداية العملية، وجمع بيانات إضافية بناء 

 .بهدف وضع أفضل إستراتيجية للمؤسسةالمؤسسة إلى إجراء تعديالت على رسالتها، 

 هو قائمة بالقضايا الجوهرية التي من المحتمـل         تيجياإلستراإن المنتج النهائي لعملية التحليل      

 .أن يكون لها تأثير على مستقبل المؤسسة ويجب على المؤسسة أن تحدد إستراتيجيتها للتعامل معها

 الذي تتبناه المؤسسة لتحقيق رسالتها بناء علـى التحليـل       االتجاه هي الخيار أو     ةاإلستراتيجيف

 .حددة السابق وضمن معايير ماإلستراتيجي

، حيث إنها   اإلستراتيجي العامل األكثر حسماً في عملية التخطيط        ةاإلستراتيجيوتعتبر القضايا   

تؤثر على المؤسسة وقوانينها ورؤيتها ورسالتها، وكذلك عمالئهـا وتمويلهـا وموظفيهـا، ويمكـن        

ى ؟ يجب    من خالل كونها تحدد ماذا ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟ وأين ؟ ومت             ةاإلستراتيجيتشخيص القضايا   

 أن نفعل شيئاً ما، وما الذي يجب أن نفعله؟

 ويمكن تحديد وفحص كل القضايا الحساسة التي تهم المؤسسة وترتيبها ترتيباً موضوعياً، ثم             

وضعها ضمن سلم أولويات ليتم التعامل معها قضية تلو األخرى، وبإتباع هذا األسـلوب قـد يـتم                  

أن تركيـز عمليـة التخطـيط       :عض وهـذا يعنـي      اكتشاف أن بعض القضايا مرتبطة ببعضها الب      

 ).18 ، 2000الحسيني، ( القضايا يعني حل بقيتها  على بعضاإلستراتيجي

 :  يجب أن تتضمن العناصر التاليةةاإلستراتيجيكما أن الفقرات المتضمنة للقضايا 

 .........؟  سنفعل......يجب وضع جميع القضايا في صيغة سؤال ، إذا حدث. 1
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 .ةاإلستراتيجيكر العوامل التي صنعت أو كونت القضية يجب ذ. 2

على فريق التخطيط أن يضع قائمة بالعواقب التي يمكن أن تحدث في حالة عدم إتباع الخطوات                . 3

 .المناسبة

   :ةاإلستراتيجيمما سبق يتضح أنه يجب التمييز بين ثالثة أنواع من القضايا 

 .هن ولكن يجب متابعتهاقضايا ال تتطلب أي عمل في الوقت الرا. 1

 .قضايا تبدو مقبلة في األفق ويجب عمل شئ بصددها في أقرب وقت ممكن. 2

 .قضايا بحاجة إلى تعامل فوري معها وبدون تأخير. 3

عاشور، ( Setting Goals and Objective:  تطوير وصياغة األهداف :المرحلة الرابعة

2007 : 33-34(  

تأتي خطوة تحديد وصياغة األهداف التي يمكن        ) ةستراتيجياإل( بعد وضع القضايا الجوهرية     

  .أن تحقق بيان المهمة

 :أنواع األهداف

 )Goals(الغايات . 1

تتسم بالعمومية وتركز على النتيجة النهائية التي ترغب المؤسسة في تحقيقها أو الوصـول إليهـا                . أ

 ). سنوات5-3. ( على المدى البعيد

 .نوعية في طبيعتها. ب

 .يجب أن تكون كل غاية مستقلة عن األخرى وغير متداخلة فيها. ت
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 وهل تعبر بصورة كاملة نسـبياً عـن         ،بعد صياغة الغايات من المفيد أن ننظر إليها بشمولية        

مهمة المؤسسة أم ال؟ بمعنى آخر هل تستطيع تلك الغايات نقل بصورة واضحة مهمة المؤسسة إلى                

 شخص خارجي؟

وإعادة صياغته ضرورة ال بد منها وذلك إذا ظهرت أفكار جديدة في            إن مراجعة بيان المهمة     

 إن الهدف من هذه المراجعة هو تحقيق التناسـق بـين            .ليس لها إشارة في بيان المهمة       الغايات و   

 .نعكس فيما بعد على األهداف والبرامجيالمهمة والغايات األمر الذي س

 Objectiveهداف األ. 2

 ). سنوات3-1(التي ترغب المؤسسة الوصول إليها على المدى القصير هي النتيجة النهائية . أ

 .الغايةتساهم في . ب

  ):SMART( في الغالب تكون كمية وتتصف بالصفات التالية . ت

   Specificمحددة . 1

  Measurableقابلة للقياس  . 2

  Attainableقابلة للتحقيق  . 3

 Realisticواقعية  . 4

 Time-boundedمحكومة بالوقت . 5
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 قواعد كتابة األهداف

 .يصف التغير الذي سيتحقق وال يصف العمل نفسه. 1

كل هدف مستقل عن غيره وغير متداخل فيه، أي أن قيمة تحقيق ذلك الهدف يجـب أالّ تتـأثر                   . 2

 .بتحقيق األهداف األخرى

 وأن يكـون لـه      يساهم تحقيق الهدف بصفة أساسية في تحقيق جزء من الغاية المستمد منهـا ،             . 3

 . تلك الغاية ببيان المهمة ويجب أال يساهم غاية ال تتصل به بشكل مباشراتصال مباشر من خالل

 ، ألنـه إذا تـم       اإلسـتراتيجي يجب أن تكون األهداف واقعية وقابلة للتحقيق في فترة التخطيط             . 4

 . بعيدة عن الواقع فإن ذلك سيؤدي إلى اختيار لبرامج ومشاريع،وضع أهداف غير قابلة للتحقيق

 Implementing the Strategic Planتنفيذ الخطة : المرحلة الخامسة 

 المؤسسة أن تطـور إجـراءات       يتعين على ات وصياغتها   اإلستراتيجييتم االتفاق على    أن  بعد  

تنفيذ فعالة لفترات محددة ، واإلجراءات المطلوبة يجب أن يتم تحديدها ووضعها ضمن خطة عمل،               

 إلى مجموعة من خطط العمل يساعد علـى أن          ةاإلستراتيجيقة أي طريقة تجزئة الخطة      وهذه الطري 

تتناسب ردة فعل المؤسسة مع الحاالت الطارئة بفاعلية من جانب ، ومن جانب آخر أن تكـون ردة                  

  ).76-75 : 2004رستم،(الفعل في الوقت المناسب 

 .ق األهداف للمؤسسةففي هذه المرحلة يتم تحديد البرامج والمشاريع التي تحق

هو مجموعة من المشاريع المترابطة والتي يتم تصميمها بصورة محددة لتحقيـق             : فالبرنامج

  ).36 : 2007عاشور ،  ( ةاإلستراتيجيأهداف الخطة 
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 فهو مجموعة من األنشطة المترابطة قصيرة المدى تهدف إلى تحقيق األهـداف             أما المشروع 

 لبرنـامج أن تمـول علـى المـدى القصـير أثنـاء فتـرة ا             المحددة للمشروع ، ومـن الممكـن        

  ).36 : 2007عاشور ، ( 

 تظهر األهداف القياسـية     ىلذلك فإن الخطة التنفيذية تكون مجزأة ، أي نضع خطة للسنة األول           

 .قصيرة المدى التي تم تحديدها في المرحلة السابقة، والتي تقود إلى تحقيق الغايات ويمكن قياسـها               

 :ب الخطة عن األسئلة التاليةبمعنى آخر تجي

  )4-2( جدول رقم 

 األسئلة التي تحتاجها الخطة التنفيذية

 اإلجابة السؤال

 األنشطة/ المشاريع / البرنامج  ماذا يجب أن نفعل لتحقيق األهداف المحددة؟

 الجهة المسئولة/ المسئول  من سيقوم بتنفيذ الخطة ؟

 )دء واالنتهاء الب( تاريخ اإلنجاز  متى ستنفذ الخطة؟

 الموازنة التقديرية/ الموارد المطلوبة  ماذا نحتاج لتحقيق ذلك ؟

 مؤشرات قياس األداء كيف نتأكد من أننا ننجز ؟

 )36 : 2007عاشور ،  :المصدر(
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 )36 : 2007، عاشور(  :لخطط التنفيذية لنماذج 

  Annual Operating Plan (Year) ىنموذج خطة تنفيذية للسنة األول. 1

 الموارد المطلوبة المسئول تاريخ اإلنهاء األنشطة/ المشاريع/ البرامج األهداف الغاية

      

      

      

 

 

 

  Annual Operating Plan (Year) ىنموذج خطة تنفيذية للسنة األول. 2

 .................................................................................)1(الغاية 

 ............................... ................................................1.1الهدف 

 مؤشرات قياس األداء

..........................................................................................* 

..........................................*................................................ 

 األنشطة/ المشاريع/ البرامج التنفيذتاريخ 

 االنتهاء البدء

 الموارد المطلوبة المسئول
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  Monitoring and Evaluationالمتابعة والتقييم : المرحلة السادسة 

يجب على المؤسسة القيام بها بغض النظـر        إن عملية المتابعة والتقييم من الضروريات التي        

 . عن طبيعتها سواء أكانت عامة أم خاصة

تسم توهذه اآللية يتم اللجوء إليها عند مزاولة أي نشاط إداري أو تخطيطي وخصوصاً في بيئة                

والتغيرات المتالحقة مثل التعليم التقني الـذي يتـأثر بقـوة            ،عرض لعدم االستقرار  تبالديناميكية وال 

 . والعولمة اولوجيالتكن

على الدوائر واألشخاص المسئولين عن تنفيذ الخطة بمتابعة والتأكد من سير العمل كما هو في               

كما أنه مطلوب من فريق العمل الخـاص        . الخطة ، وذلك باستخدام المؤشرات الموجودة في الخطة       

 .راءات المناسبة للتصحيح أن يجتمع دورياً بين فترة وأخري لتقييم واتخاذ اإلجةاإلستراتيجيبالخطة 

باإلضافة لذلك كله يجب على المؤسسة القيام بدورها اإلداري والرقابي بإجراء عملية تقييم شـاملة                

 في نهاية كل مرحلة من مراحل تنفيذ الخطط التشغيلية ، وذلك بهدف مراجعـة               ةاإلستراتيجيللخطة  

 .  نفسها اإلستراتيجيما تم إنجازه وتقييم عملية التخطيط 

  )119 : 1996حسين، ( لتقييم تتكون من الخطوات التالية إن عملية المتابعة وا

 .تحديد ما المطلوب قياسه. 1

 .وضع معايير لألداء لكل ما هو مطلوب قياسه. 2

 .قياس األداء الفعلي. 3

 .يير الموضوعةامقارنة األداء الفعلي بالمع. 4

 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة. 5
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 ة العملخطيط إستراتيجيأخطاء شائعة في ت

فيما يلي بعض األخطاء التي يجب أن نتجنبها عند التخطيط وتطبيق إلستراتيجية العمل كمـا               

  :)20-19 : 2000 ،آالن(أوردتها 

 .الفشل في تعريف الرؤية المستقبلية المثالية منذ البداية. 1

 . في عملية التوضيح والتبسيطاإلخفاق. 2

 . على كل المستوياتالفشل في توحيد التخطيط. 3

 .التخطيط بصورة مستقلة عن عملية اإلدارة اليومية. 4

 .إعداد رؤية سطحية ، تشمل على بيان المهام والقيم فقط. 5

 .ةاإلستراتيجيتقليل عدد اإلجازات السنوية فقط مع إدعاء أن ذلك يندرج ضمن تخطيط . 6

 .إكمال عملية التنفيذ الفعال/ الفشل في تصميم .7

 .يان أهمية اشتراك األطراف األخرى في إعداد خطة العملنس. 8

 .ةاإلستراتيجيقيادة العمل بالصورة المعتادة بعد تخطيط . 9
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 القسم الثاني

 التعليم التقني في فلسطين

 مقدمة

 إذ   الحادي والعشرين تطورات هائلة، وتحوالت فـي شـتى الميـادين،            العالم في القرن   يشهد

كما يشهد هذا القرن سباقاً متسارعاً فـي التقنيـات           .صبح عصراً للمعرفة والمعلومات واالتصاالت    أ

علـى الصـعيد االقتصـادي واالجتمـاعي         الحديثة، وكذلك تطوراً في التكنولوجية ونظم التعلـيم       

 . الخ...والسياسي

السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض الوطن الحبيبة فلسطين، أولت وزارة التربيـة            فمع قيام   

والتعليم العالي أهمية فائقة لبناء الدولة المستقلة على أسس علمية وتقنيـة راسـخة، فقامـت اإلدارة                 

ـ        العامة للتعليم التقني بوزارة التربية والتعليم        ي تـم   بعمل التخطيط الالزم للكليات الحكوميـة ، والت

 لتتناسب مع حاجة المجتمع الفلسـطيني فـي         ؛تجهيزاتها وتخصصاتها وأقسامها   من خالل    تطويرها

 بناء وتطوير كليات تقنية مجتمعية أهليـة أخـرى،           دعمها المستمر في     هذا باإلضافة إلى   .المرحلة

 . )  50 -4 ،2000: حمدان  ( لتكون داعماً لعجلة التنمية والتطور التقني في فلسطين

 الثانويـة العامـة     الخريجين من طالب المرحلة   ارتبطت نشأة الكليات التقنية بتزايد أعداد        قدل

الذين لسبب أو آلخر لم تتمكن الجامعات من استيعابهم، فضالً عن التطورات والتحوالت الهامة التي               

لنقـل  شهدها المجتمع الفلسطيني في نظم المعلومات وشبكات المواصالت واالتصاالت واإلعـالم وا           

والصناعة وغيرها من المجاالت ؛ األمر الذي عزز الحاجة إلى أطر بشرية قادرة علـى مواجهـة                 
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متطلبات التغيير االقتصادي واالجتماعي، ووضع بدوره على الكليات التقنية مسؤوليات وواجبـات            

لـي  هامة في تحقيق متطلبات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، واحتياجات سوق العمـل المح            

 باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه هذه الكليات في تزويد الشباب بأنواع المهارات والتدريبات              ،والوطني

والخبرات في مجاالت مختلفة بغرض تمكينهم في العمل وتحقيق طموحاتهم وحاجات مجتمعهم، في             

 .)2003أبو عاصي،(وقت شهد تزايد الطلب المحلي على الحرف ذات الطابع المهني والفني

هذه العوامل شكلت تحدياً قوياً أمام مؤسسات التعليم العالي كي تستوعب تلك المتغيرات مـن               

خالل تطوير أنماط وأساليب ونظم التعليم، وتعمل على قيام مؤسسات تعليمية جديدة تتـولى إعـداد                

وتأهيل كوادر فنية وتقنية ذات مستوى متوسط، لجسر الهـوة بـين العامـل المـاهر، والجـامعي                  

 ).3: 2000حمدان، (متخصص في هرم القوى العاملة، واإلسهام في تنميـة المجتمع وتطويره ال

 دقيقـة فـي تاريخهـا، أو         ن مؤسسات التعليم العالي في فلسطين تمر اآلن بمرحلة        إوحيث  

تطورها، أو محاولتها التحدي لالستمرار في مسيرتها، وهي مـا تـزال تحـت بطـش االحـتالل                  

رورة تقتضي العمل الجاد على اإلقالع نحو مرحلة جديدة تتطلب نوعية مختلفة            اإلسرائيلي، فإن الض  

الـدور  بومتميزة من األداء والسياسة واإلدارة والمهارة والتعليم والمنهج حتى يتسـنى لهـا القيـام                

المتوخى من وجودها، استجابة للرؤى الجديدة الذي ينبغي للواقع الفلسطيني الجديد أن يتساير معها،              

  . )19: 2007راضي، ( أن يعانقهابل و

 :ماهية التعليم التقني  

يتميز التعليم التقني عن غيره من أنواع التعليم األخرى بارتباطه المباشر والعضوي بـالواقع              

االقتصادي واالجتماعي للمجتمع من ناحية ، وبالتطور التكنولوجي من ناحيـة أخـرى ، باعتبـاره                
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تقع عليها مسئولية تنفيذ وتشغيل وصـيانة المشـاريع الصـناعية           مصدر إعداد القوي العاملة التي      

 ) .13 : 2005 حمدان ،(والزراعية والصحية والخدماتية 

ونظراً  للدور الحيوي والهام الذي يلعبه التعليم التقني في تحقيق التنمية وضمان استمراريتها،              

ى البشرية الكفؤة للعمل في القطاعات      نه يلعب دوراً فاعالً ومؤثراً في مجال إعداد وتأهيل القو         إحيث  

يحظى بعناية واهتمـام    يجب أن   ، فإن هذا النوع من التعليم       عية والزراعية والصحية والخدمية   الصنا

 .فائقين نظراً ألهميته 

  : Technical Educationمفهوم التعليم التقني 

اد المهارات الوسطى مـن     هو التعليم المتضمن إعداداً تربوياً وتوجيهاً سلوكياً، والمصمم إلعد        

ة الوسطى في مؤسسات تعليمية بين سنتين وثالث سنوات، بعـد الدراسـة             رداالعمال التقنيين في اإل   

، تعليماً عامـاً ودراسـات       ويتضمن منهج التعليم التقني   . الثانوية، ودون مستوى الدراسة الجامعية      

 وتتفـاوت   ، في مجال تقنـي معـين      نظرية، وعملية، وتقنية، والتدريب على المهارات ذات العالقة       

مكونات هذا النهج تبعاً لنوع العمالة والمستوى الذي تهيئه له تلك المناهج ، ويصنف خريجـو هـذا                  

 ) .23 :2002محمد ،(و الفني في هرم العمالة أالتعليم في مستوى التقني 

تضمن اإلعداد  ذلك النوع من التعليم النظامي الذي ي      " بأنــه ) 4 :2000 (المجذوبويعرفه  

التربوي والتوجه السلوكي باإلضافة إلى إكساب المهارات اليدوية والمقدرة التقنية التي تقـوم بهـا               

مؤسسات تعليمية نظامية لمدة ال تقل عن سنتين بعـد الدراسـة الثانويـة لغـرض إعـداد قـوى                    

ـ           ) أطر تقنية   ( ة  ــــعامل ل بـين   تقع عليها مسئولية التشغيل واإلنتـاج وتكـون كحلقـة وص



 64

المخططين واالختصاصيين من خريجي الجامعات من جهة وبين العمال الماهرين من جهة أخـرى،              

 " ولها القدرة على ترجمة الخطط اإلنتاجية والعمل على تنفيذها مع األيدي العاملة الماهرة 

ي  العالي النظامي، الذي يتضمن اإلعـداد التربـو        التعليم النمط من    ذلك"  بأنه   غرابيةويعرفه  

وإكساب المهارات والمعرفة التقنية، والذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية لمدة ال تقل عن سنتين               

في مختلف االختصاصات الصـناعية     ) أطر تقنية   ( الثانوية، إلعداد أطر عاملة     رحلة الدراسة   مبعد  

 .) 5 : 2000،غرابية ("وغيرها  والزراعية والصحية واإلدارية

ممـا يعـزز الرؤيـا      ،   بين تعريفي المجذوب وغرابية      اً كبير اًك تشابه الباحث أن هنا  ويرى  

يهتم بإعداد وتخريج طلبة     تعليميمجال    : "أنهب الباحث    يعرفه حيث التعليم التقني    الواضحة لمفهوم 

   االختصاصـي  بين    التقنية ذات كفاءة عالية في التعامل مع التقنيات الحديثة، لربط الحلقة المهنية          

حيث تقوم به مؤسسات    ).  المهنية   ةخريجي الثانوي ( ، وبين العمال الماهرين     )جامعاتخريجي ال ( 

 ها تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات      ومدة الدراسة في  تعليمية تقنية تطرح برامج علمية تقنية،       

 . ) الثانوية العامة(  بعد الصف الثاني عشر

 ،   الكوادر التقنيـة المؤهلـة     إعداد وتأهيل ويتجسد الدور الكبير الذي تلعبه الكليات التقنية في         

تخصصات هندسية   في   البكالوريوس  العديد من الكليات التقنية في فلسطين إلى منح درجة         توجهفي  و

ـ   ، والتي أصبح    تقنية وتربوية تقنية مدة الدراسة فيها ال تقل عن أربع سنوات           ات ـيطلق عليها الكلي

  فـي    س خانيون –دير البلح ، وكلية العلوم والتكنولوجيا        –كلية فلسطين التقنية    (  مثل  ة،  ـالجامعي

 ). طولكرم–محافظات غزة ، وفي الضفة الغربية ، مثل كلية فلسطين التقنية 
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 أهمية التعليم التقني

التعليم التقني بشكل واضح في فلسطين، وتبني الخطط التنموية الشاملة التي أظهرت             مع تطور 

 التقنية القادرة على تنفيذ مشاريعها، لذا تعاظمت أهمية التعليم التقنـي            تزايد الحاجة إلى األطر الفنية    

 :)61: 2006،أبو سليم( وذلك لألسباب التالية الفلسطينيوازدادت الضرورة إليه في المجتمع 

 . البشرية األساسية للمعرفة، ويساعد في الحفاظ على التطوير الشامل وتسريعهاالحتياجاتيحقق . 1

ياجات الضرورية لأليدي العاملة الماهرة للقطاعات االقتصـادية الصـناعية وغيـر             االحت يوفر. 2

 .الرسمية، وتطوير المعرفة والمهارات والقدرات اإلنتاجية للقوى العاملة

 ربحيـة   الرفاه االجتماعي من خالل تأثيره على الصـحة، والمسـاعدة فـي زيـادة               يؤثر على  .3

 .ية األخرى االجتماعية والماداالستثمارات

ع آفاق التعليم بجعله مدخالً إلى عالم العمل، وعالم التكنولوجيا ومنتجاتها، وذلك            توسييعمل على   . 4

 .عن طريق دراسة المواد واألساليب التقنية وعملية اإلنتاج والتوزيع

 : )1996 أبو نحلة ، (سمات نظام التعليم التقني في فلسطين 

نظام التعليم التقني في فلسطين وجـود سلسـلة   بينت الدراسات واألبحاث التي أجريت حول  

 :ي يواجهها هذا النظام، ومن أهمها الت تمن المشكال

 .صغر حجمه من ناحية العاملين في مؤسساته . 1

 . يستقبلهم نالمستوى األكاديمي والتعليمي لمجموع الطلبة الذيتدني . 2

 .والتخطيط تشتت الجهات المسئولة عن اتخاذ القرارات ورسم السياسات . 3
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 . ضعف مستوى ونوعية البرامج والخدمات التي توفرها مؤسساته . 4

  . وسوق العملةضعف ارتباط التعليم التقني باحتياجات التنمي. 5

 :أهداف التعليم التقني في فلسطين 

وزارة جهـود    والرعاية التي تمنح للتعليم التقني في فلسطين من خـالل تكـاتف              االهتمامإن  

  :  األهداف التالية  دفعته ألن يحققتعليم العالي والمؤسسات الوطنية والقائمين على التنميةالتربية وال

تخريج األيدي العاملة الماهرة واألطر التقنية وتأهيلها في مختلف التخصصات التـي تحتاجهـا              . 1

  . التنمية االقتصادية واالجتماعيةمشاريع

 . في مختلف التخصصات لسد العجز في سوق العملتخريج األعداد الكافية من األطر المؤهلة. 2

 .عمل برامج تطويرية تدريبية للقوى العاملة لزيادة قدراتهم ومهاراتهم. 3

رفع المستوى العلمي لألفراد في مجال أو أكثر من مجاالت المعرفة النظرية والتطبيقيـة إلـى                . 4

 لرغباتهم  في مواصـلة التعلـيم      مستوى التخصص بين المستوى الثانوي والمستوى الجامعي تحقيقاً       

  ).222 : 1994 جراد، أبو(  وتنمية لكفاياتهم الشخصية واالجتماعية

 .ترسيخ مفهوم الثقافة التقنية لدى أفراد المجتمع لرفدهم في مؤسسات التعليم التقني. 5

 .ات العالقةتحقيق التعاون اإليجابي بين مؤسسات التعليم التقني والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية ذ. 6

 .المساهمة في الحد من البطالة وذلك عن طريق برامج إعادة التأهيل والتدريب. 7

 .تشجيع الخريجين على القيام بمشاريع صغيرة خاصة بهم. 8
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  :الصعوبات التي تواجه التعليم التقني في فلسطين

سـرائيلي  نه يعـاني تراكمـات االحـتالل اإل       إيتصف الواقع الفلسطيني بطبيعة خاصة حيث       

لعشرات السنين سعى االحتالل جاهداً  لتدميره والقضاء على كوادره باعتقالهم وتدمير المؤسسـات              

التقنية ، وإحالة أي أموال قد تصل إليه من الخارج كنوع من المساعدات أو المنح أو الهبات وتسعى                  

 .  وضعفه وتفكيكهيدهباستمرار إلى تهو

  :فيما يليعيق تطور عمل التعليم التقني في فلسطين  وتتجسد الصعوبات والتحديات التي ت

إن تدريب المهنيين والتقنيين يحتاج عادةً لتكلفٍة عاليـٍة ال تقـل عـن تكلفـة                 :   ضعف التمويل  . أ

االختصاصات العليا ، وفي بعض األحيان تزيد عليها ، الزدياد نسبة المتطلبات العملية للتدريب من               

 ) .63 :، 1987العاقب، (ملية ونظرية معدات وأخصائيين ذوى خبرة ع

وتتمثل بعدم كفاية المباني والورش والمختبرات والمكتبات ، وعـدم قـدرة             : اإلمكانات المادية . ب

المشاغل والمختبرات على استيعاب األعداد المتنامية من الطالب ؛ األمر الذي يجعلها عاجزة عـن               

 الكلية ، فضالً عن أن بعض األجهزة والمعدات         الوفاء بحاجة الطالب إلى تدريب عملي فاعل داخل       

قد أصبحت قديمة ، وفي حاجة إلى تطوير وتحديث لتتناسب مع التطورات التكنولوجية المتسـارعة               

 ) .3: 2003أبو عاصي ،(

 تعتبر بعض المناهج التي تُدرس في الكليات التقنية مناهج تقليديـة ، قاصـرة               :النظم التعليمية   . ج

ن بالمستوى المطلوب، وال تتكيف مع المتغيرات والمستجدات التكنولوجيـة فـي             إعداد خريجي  لىع

المجاالت المهنية والتقنية ، إلى جانب كونها غير مستقرة ، وغير مرتبطة باحتياجات سوق العمـل                

  ).32 : 2007راضي،  ( الفلسطيني ومتطلباته
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جداً فـي تنميـة وتفعيـل دور        هم  م رغم أن الكادر البشري عنصر       :الكادر البشري التدريسي    . د

: نها ما زالت تعاني نقصاً في المدربين المؤهلين في بعض التخصصات الفنية مثـل            إفالكليات التقنية   

أقسام الفندقة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية ، فضالً عن افتقار عدد غير قليل من المدربين إلى                

 التدريس والتدريب والطرائق العلمية لعمليـة التقـويم         التأهيل التربوي ومعرفة األساليب الحديثة في     

والقياس ،  ويعود ذلك إلى قصور واضح في تحديد االحتياجات التدريبية والسياسات المتبعـة فـي                 

 ) .209: 2005سعدية ، (تدريب العاملين 

قني إلى   يعود ضعف إقبال خريجي الثانوية العامة على التعليم الت         :ات  اإلستراتيجيالسياسات و . هـ  

عدم وجود سياسات واستراتيجيات واضحة تخدم هذا النوع من التعليم وتجذب إليه طـالب بأعـداد                

تؤهلها لالستمرار والتحدي في سوق التعليم والتنمية ، كما أن تدني المستوى العلمي لهذه الفئة مـن                 

 المشكلة بإرساء قواعد    إال إنه باإلمكان مواجهة هذه    . الخريجين يعد السبب الرئيس في االلتحاق بها          

واضحة للقبول تقترن باختبارات ومقابالت شخصية يخضع لها المتقدم ، ويتم توزيع الطلبة عنـدها               

بشكل يسد النقص في األطر الفنية المدربة التي يحتاج إليها المجتمع بمـا يتناسـب مـع إمكاناتـه                   

الكليات، وعدم اعتبار مثل هـذا      االقتصادية، فضالً عن تجنب سياسة الباب المغلق أمام خريجي هذه           

أن التعلـيم   ) 2003(النوع من التعليم مرحلة منتهية ال تؤدي إلى التعليم العالي ، ويؤكد أبو عاصي               

التقني في فلسطين يفتقد إلى إستراتيجية واضحة ومتكاملة تربط بين احتياجات المجتمع ومخرجـات              

 .التعليم التقني 
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 القسم الثالث

  في مؤسسات التعليم التقنييجياإلستراتالتخطيط 

 :مقدمة

ـ على غيره من أنواع التعلـيم بارتباطـه المباشـر           يتفوق التعليم التقني     الواقع االجتمـاعي  ب

الذي يواكب المجتمع من جهة أخـرى، ممـا         واالقتصادي للمجتمع من جهة، والتطور التكنولوجي       

للقوى العاملة التي يقـع عليهـا تحقيـق         يجعله متوافقاً في ارتباطه الوثيق مع االحتياجات المتغيرة         

 .طموحات المجتمع في التنمية

ن برامج التعليم التقني بدءاً من مرحلة التخطيط ومروراً بمرحلة التنفيذ وانتهـاء بمرحلـة               إو

بينت من خالل الدراسات بأنه كفيل بحل كثير من المشكالت، كالبطالة ، وسـوء اختيـار                . التشغيل

لتفاعل كثيرة ومتنوعة ، مثل مشاركة  ممثلي القطاعات المستفيدة في عضوية            وهناك آليات ل   .المهنة

 الفنية لتطوير المنـاهج     ، وكذلك في عضوية اللجان    المجالس االستشارية ومجالس الكليات والمعاهد    

 ، وإلقــاء المحاضــرات تســاعد كثيــراً فــي تحقيــق هــذا الهــدف       الدراســية

  ) .2-1 : 2000جمعة، ( 

 مع اتساع اإلقبـال علـى التعلـيم فـي           اإلستراتيجي التعليم التقني والتخطيط     وقد نشأ تناغم بين   

السنوات األخيرة واهتمامه بتقديم التسهيالت في زمن التوسع السريع، حيث شهد التعليم التقنـي خـالل                

قـد   ف،المدة السابقة عقد المؤتمرات الوطنية واإلقليمية والدولية إضافة إلى حلقات دراسية وورش عمـل            

 30/04/1999-26صى المؤتمر العلمي الثاني للتعليم التقني والمهني الذي عقد في سيؤول للفترة من              أو
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بالتوصيات التالية والخاصة بتطوير العالقة بين مؤسسات التعليم التقني وعالم العمل أهمهـا مـا يـأتي                 

  ) :2-1 : 2000، النعيمي(

ي وعالم العمل من أجل تطوير العالقـة بـين          يجب أن تكون هناك شراكة جدية بين التعليم التقن        . 1

التعليم والصناعة ،وبين القطاعات االقتصادية لمواجهة التطـورات الحاصـلة فـي التكنولوجيـا ،               

 .والمهارات المطلوبة واالستجابة السريعة لها

 إلنتاجيةواان تتميز بالمرونة واالبتكار     و ،يجب أن تكون نظم التعليم التقني دائمة التعديل والتقويم        . 2

وحسب المتغيرات في أسواق العمل والتـدريب وإعـادة         ونقل المعرفة والمهارات المطلوبة للطلبة      

 .التأهيل

من ذلك نستخلص أن الوصول إلى األهداف المنشودة من مؤسسات التعليم التقني فـي تنميـة                

، وتخريج  التدريب، وزيادة خطط     ه في ورفع كفاءة العاملين   ورفع مستوى التعليم التقني في فلسطين،     

 واضـحة   إستراتيجية  كل ذلك يحتاج إلى       أطر تقنية قادرة على حمل لواء البناء والتجديد والتطوير،        

 ضرورة ال بد منهـا للوصـول إلـى تلـك            اإلستراتيجيلذا أصبح التخطيط    مرسومة ومبرمجة ،    و

 .األهداف

 :  التقني في مؤسسات التعليماإلستراتيجيمتطلبات التخطيط 

تقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم التقني في فلسطين يشترط أن تتكامل وتترابط كافة             إن االر 

) 9: 2005الفـرا،   ( حيـث أورد      ، اإلسـتراتيجي المتطلبات الواجب توفيرها في عملية التخطـيط        

 : تطبق على التعليم التقني وهي  متطلبات هامة لنجاح التخطيط ممكن أن
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 . اإلستراتيجيطيط وجود إدارة عليا تؤمن بالتخ. 1

 .هيكل تنظيمي واضح ومناسب للمؤسسة. 2

 .توفر اإلمكانات المادية والمهارات المناسبة والمتنوعة للقيام بالتخطيط. 3

 .توفر صورة واضحة عن بيئة المؤسسة وإدراك القصور جيداً. 4

 .التزام الموظفين واإلدارة المتوسطة بالتخطيط. 5

 .ةاإلستراتيجيشاركين بالخطة بحجم الفوائد المترتبة على تطبيق الخطة توفر القناعة الكاملة للم. 6

  :في مؤسسات التعليم التقني اإلستراتيجيمعوقات التخطيط 

  قد عدة معوقات ية كغيره من العمليات اإلدارية  ب       تعليم ة مؤسس  أي في اإلستراتيجيالتخطيط  يصطدم  

  فـي مـا يلـي      هـذه المعوقـات   حـث    ويلخـص البا   تقف عائقاً دون تحقيق الخطط المطلوبـة،      

 ):248 : 2000 ،اللوزي(

والتكنولوجية، وتعقيـد     وهي التي تتعلق بنقص المعلومات والكفاءات البشرية،       :عوائق تنظيمية   . 1

 .اإلجراءات ، وضعف البناء التنظيمي وقدم التشريعات

وارد، وعدم االستقرار   وتتمثل في التغيرات السريعة والتنافس والتنظيم ونقص الم       : عوائق بيئية   . 2

 .السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي

 .اإلستراتيجيالتخطيط تبني  زيادة التكاليف في .3

 ليسوا هم األفراد المنفذين ، األمر الذي يؤدي         ةاإلستراتيجي األفراد المشاركون في وضع الخطط       .4

 .إلى ظهور مشاكل على أرض الواقع
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دراسة كل النتائج المتوقعة، والعمل على تطوير آليات تسـاعد           ضرورة قيام المخططين بتقدير و     .5

 .على كيفية مواجهة هذه األمور وما يصاحبها من معوقات

 هناك معوقات أخرى تبدو ذات أهميـة قـد تعيـق عمليـة              ومن وجهة نظر الباحث حيث يرى أن      

 :وتتمثل في ما يلي  اإلستراتيجيالتخطيط 

 .نية بعملية التخطيط نفسها التزام إدارة المؤسسات التقعدم. 1

  .يإلبداعا، والتفكير اإلستراتيجيللتفكير إدارة المؤسسات التقنية   تشجيععدم.2

 .اإلستراتيجي فر الموارد المالية التي تحتاجها عملية التخطيطا توقلة .3

 . اإلستراتيجيالوقت الكافي  للتخطيط عدم توفير . 4

 .    الموضوعة  متابعة تنفيذ الخططفي اإلدارة ضعف. 5

 :في مؤسسات التعليم التقني اإلستراتيجيالعوامل التي تساعد على نجاح التخطيط 

 في مؤسسات التعليم التقني ترتبط بشكل كامل بتوافر         اإلستراتيجيإن نجاح عملية التخطيط     

عديدة ال بد أن تتفاعل وتتكامل في عملها ألجل تحقيـق الهـدف المنشـود مـن العمليـة                    عوامل

  :)3: 2003العقيل، (وهي

 . على نظام واقعي متكامل بعيداً عن التخمين والحدساإلستراتيجيقيام التخطيط  .1

 .أن تكون الخطة نابعة من واقع بيئة العمل التي تتفاعل معها .2

 .أن يشترك جميع العاملين في وضع الخطة لضمان تفاعلهم عند التطبيق .3

 .والمجتمعات إلى تنمية وتطوير ذاتهاأن تحقق األهداف العامة للتخطيط حاجة األفراد  .4
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 . أن تكون الخطة الموضوعة قابلة للتغير والتطوير والزيادة والنقصان .5

 .أن تكون الخطة منسجمة مع األهداف الموضوعة لتحقيق النماء والتطور .6

 .ةمؤسسأن تركز الخطة على األولويات في العمل بال .7

 .ةأن تكون الخطة قابلة للتقييم والمتابعة والرقاب .8

 في مؤسسات التعليم التقني لما لها       اإلستراتيجيلذا يرى الباحث أنه هناك ضرورة لتطبيق التخطيط         

 .من دور كبير في تنمية هذا النوع من التعليم في فلسطين
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  لثاـــالفصل الث

 لدراسات السابقةا

 

 مقدمة  

  الدراسات المحلية والعربية 

  الدراسات األجنبية 
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 مقدمة

 في هذا الفصل بعض الدراسات التي تتعلق بموضوع الدراسة الحالية ، للوقوف              الباحث ناوليت

 األساليب واإلجراءات التي تبنتها، والنتائج التي        إلى على أهم الموضوعات التي تناولتها ، والتعرف      

ريخ وقد رتب الباحث الدراسات السابقة بحسـب تـا        ،  توصلت إليها ، وتوضيح مدى االستفادة منها      

، وقد قسم الباحث الدراسات حسـب       ألجنبيةالعربية و ا لكل من الدراسات      زمنياً باألحدث فبدأ النشر،

 :التالي 

 .وتنقسم إلى  دراسات محلية وعربية: العربية  الدراسات ـ أوالً

  الدراسات األجنبية ـ ثانياً

  الدراسات احمللية والعربيةــً أوال 

 الدراسات احمللية . أ

  في الجامعة اإلسالمية فياإلستراتيجي واقع التخطيط " :بعنوان) 2006الدجني، ( دراسة. 1

  ".ضوء معايير الجودة

 في الجامعة اإلسالمية بغزة ، من اإلستراتيجيهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط 

ة لالعتماد ة في ضوء معايير الجودة التي أقرتها الهيئة الوطنياإلستراتيجيخالل تحليل الخطة 

مدى وضوح  التعرف على فضالً عن . والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين

 تضمنها التيمدى توافر معايير الجودة المعتمدة و ته،مدى ممارسو ،اإلستراتيجيمفهوم التخطيط 

ين في الخطة نموذج الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في فلسط

 . الجيدة ةاإلستراتيجيمعايير مكونات الخطة  اإلسالمية بغزة، و للجامعةةاإلستراتيجي
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 ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل المحتوى، وقام 

جودة، البالغ بتوزيع االستبانة على كل مجتمع الدراسة المتمثل بإدارة الجامعة، وفريق التخطيط وال

، كما قام الباحث بإعداد بطاقة تحليل محتوى ، )105(، عضواً ، وقد استجاب منهم )117(عددهم 

وعقد ورشة لمجموعة بؤرية مكونة من عشرة من أساتذة الجامعة من كليات ودوائر مختلفة ، 

 .لتحليل محتوى الخطة 

وقد توصلت الدراسة ، )SPSS (حصائياإلبرنامج ال تم استخدام  فقدولمعالجة البيانات إحصائياً ،

  :إلى العديد من النتائج أهمها

) %79.98( لدى إدارة الجامعة بدرجة مرتفعة بلغت اإلستراتيجيح المفهوم العام للتخطيط وضو -أ 

 بالجودة اإلستراتيجي للمفهوم الذي يربط التخطيط ، وقد ارتفعت درجة الميل بدرجة مرتفعة جداً

 ). %88.08(بنسبة 

 ويعتبرون أن جودة اإلستراتيجيمن مجتمع الدراسة يمارسون التخطيط ) %75.89(نسبة أن   -ب 

 . خطوة الزمة ومهمة لتحقيق الجودة الشاملة في سياسات الجامعة وأدائها اإلستراتيجيالتخطيط 

ة للجامعة اإلستراتيجيتوافر معايير الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية في مكونات الخطة  -ج 

 ).%75.36(سبة مرتفعة بلغت بن

عمومية الرؤية (وجود ضعف في صياغة بعض جوانب الرؤية والرسالة واألهداف من حيث  -د 

 ) جوانب الرسالةضالتعبير في بععدم دقة و األهداف شمولية بعضووضعف استشرافها للمستقبل، 

مرافقة عدم رضا إدارة الجامعة عن جودة القاعات والمختبرات ، ومرافق األنشطة ال هـ

 .، وهي نسبة جيدة تقترب من المتوسط)%67.17(للمنهاج حيث بلغت نسبة توافر المعايير 
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 لدى اإلدارة العليا في اإلستراتيجيالعالقة بين التوجه " :   بعنوان)2006الدهدار، (دراسة . 2

 ).دراسة ميدانية على جامعات قطاع غزة  ( "الجامعات الفلسطينية وميزتها التنافسية

 التزام اإلدارة ( مثل اإلستراتيجيت الدراسة إلى تحليل العالقة بين بعض متغيرات التوجه هدف

 في مجال التعليم اإللكتروني، معدالت االبتكار والتغير التكنولوجيو اإلستراتيجيالتخطيط العليا ب

 ة التنافسية،وبين اكتساب الميز، كمتغيرات مستقلة  ) االهتمام بالعنصر البشريوالتحسين المستمر، و

 كما )الكفاءة المتميزة، التزام اإلدارة العليا بالجودة، االستجابة لحاجات الطلبة ( وفقاً لنظرية بورتر 

 لدى اإلدارة العليا في المؤسسات الجامعية في اإلستراتيجيهدفت إلى التعرف على حقيقة التوجه 

ي تمتلكها المؤسسة لتحقيق أهدافهم قطاع غزة ، ومحاولة تحسين قدراتهم في استغالل الموارد الت

 ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، وقد اعتمدت الدراسة االستبانة كأداة ةاإلستراتيجي

 من العاملين في اإلدارات العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع )165(لجمع البيانات طبقت على 

 :ها وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمغزة ، 

 والتنافسـية   اإلسـتراتيجي هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين جميع متغيـرات التوجـه             -أ 

 . لمؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة

 من أفراد العينة توافق على وجوب أن تنظـر اإلدارة           )%60.2(أظهرت الدراسة أن نسبة      -ب 

جه نحو الطلبة وتحقيـق     العليا إلى الجودة على أنها نظام متكامل يقوم في جوهره على التو           

 .رغباتهم وإشباع حاجاتهم

من مجتمع الدراسة يؤكد على ضرورة خلق بيئة مناسبة         %) 61(أظهرت الدراسة أن نسبة      -ج 

 .لتطبيق الجودة الشاملة للوصول للتميز 
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 اإلسـتراتيجي من حجم العينة توكل القيام بـالتخطيط        %) 55.1(أظهرت الدراسة أن نسبة      -د  

 . ة للجان استشارية خارجي

 في المنظمـات غيـر      اإلستراتيجيدراسة واقع التخطيط     : " بعنوان) 2006األشقر ، ( دراسة   .3

 "الحكومية المحلية في قطاع غزة 

 في المنظمات غير الحكومية في      اإلستراتيجيهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط        

 في هـذه    اإلستراتيجيتخطيط  قطاع غزة من حيث وضوح المفهوم ، والمعوقات المحددة لممارسة ال          

المنظمات ، كما هدفت إلى التعرف على أثر السمات والمتغيرات الشخصية والتنظيميـة فـي فهـم                 

  .اإلستراتيجيالمدير للتخطيط 

، حيث اعتمدت الدراسة االستبانة كأداة لجمـع          وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي     

 :وتوصلت إلى نتائج عدة أهمها ، مديراَ) 133(البيانات، حيث طبقت على 

) 66.7( لدى مديري المنظمات غير الحكومية بلغ نسبة         اإلستراتيجيأن وضوح مفهوم التخطيط      -أ 

 .من مجتمع الدراسة 

 ومستوى ممارسته فـي     اإلستراتيجيال توجد عالقة بين درجة وضوح المفهوم العلمي للتخطيط           -ب 

 .المنظمات غير الحكومية 

لكفاءات ونظم المعلومات واإلمكانات المادية الالزمة أهم عوامـل نجـاح           أن توفر المهارات وا    -ج 

  .اإلستراتيجيوتطبيق التخطيط 
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واقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضوء معايير         : "  بعنوان ) 2005عساف،  ( دراسة   -4

  ".ةاإلستراتيجياإلدارة 

ة، اإلسـتراتيجي  معـايير اإلدارة     هدفت الدراسة إلى دراسة واقع اإلدارة المدرسية في ضـوء         

ورصد مدى تطبيق هذا النمط اإلداري في مدارس محافظة غزة، وكذلك التعرف إلى هذا الـنمط ،                 

وقدرته على اإلصالح في ظل التغير الكمي والنوعي في البيئة، وقد حاولت اإلجابة عـن التسـاؤل                 

جة ممارسـتهم اإلداريـة فـي       هل هناك اختالف بين مديري مدارس محافظة غزة في در         : " اآلتي  

ة باختالف الجنس، المؤهل العلمي، المرحلـة التعليميـة، سـنوات           اإلستراتيجي ةضوء معايير اإلدار  

 ".الخدمة ؟ 

 علـى جميـع مـديري       طبقـت وأعد لذلك استبانة    . استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي    

 ).2005-2004(م الدراسي في العا) 128(ومديرات المدارس الحكومية بمحافظة غزة وعددهم 

 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

ة ، واتجاهات ايجابية نحـو      اإلستراتيجيأن مديري المدارس لديهم مفاهيم واضحة لمبادئ اإلدارة         . أ

 .)%82.8(تطبيقها في اإلدارة المدرسية، وهم يمارسونها بنسبة 

دارية لدى مديري المدارس في ضوء معـايير  عدم وجود فروق دالة إحصائياً في الممارسات اإل  . ب

اإلدارة اإلستراتجية تعزى لعامل الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، ولكن توجد فـروق دالـة           

 .إحصائياً في هذه الممارسات تعزى إلى عامل المرحلة التعليمية وذلك لصالح المرحلة الثانوية
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 – فـي قطـاع المقـاوالت        اإلستراتيجيع التخطيط   واق: " بعنوان) 2005عطا اهللا ،    (دراسة  . 5 

 "دراسة ميدانية على شركات المقاوالت في قطاع غزة 

 في شركات المقاوالت فـي ضـوء        اإلستراتيجيهدفت الدراسة إلى استكشاف واقع التخطيط       

مدى وضوح مفهومه العلمي وأهميته ودرجة استخدامه في تلك الشركات، ودرجة المشـاركة فـي               

ة، والقدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية، والتـي           اإلستراتيجيوضع الخطط   

 .تؤخذ بعين االعتبار عند وضع هذه الخطط

، وأعدت االسـتبانة     وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية        

 .مثلوا مجتمع الدراسة) اع غزة  شركة مقاوالت في قط200( كأداة لجمع البيانات طبقت على 

 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية  

، من مدراء الشركات ال يدركون المفهوم العلمي المتكامل للتخطيط          %)64.5(أظهرت النتائج أن     -أ 

 . ولكن لديهم توجهات إيجابية نحو مزاياه اإلستراتيجي

 واستخدامه ومدى   اإلستراتيجيلتخطيط  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية حول مفهوم وأهمية ا          -ب 

 .سيطرة اإلدارة على الموارد المتاحة تعزى لبعض المتغيرات الشخصية والتنظيمية

 وإدراك أهميته وبين قـدرة      اإلستراتيجيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التخطيط          -ج 

والخارجية ، وبين تحقيـق     الشركة على التكيف مع المتغيرات الحاصلة في بيئة الشركة الداخلية           

 . التفاعل والحوار بين المستويات اإلدارية المختلفة ، وبين سيطرة اإلدارة على الموارد المتاحة 
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" فلسطيني عند المدير ال   اإلستراتيجيآراء حول السلوك اإلداري     : " بعنوان )2003الفرا،  (دراسة   .6

 .دراسة حالة في قطاع غزة 

 من وجهة نظر المدير الفلسطيني في       اإلستراتيجيالسلوك اإلداري   تناولت هذه الدراسة سمات     

وهدفت الدراسة إلى تقييم مدى تأثير العامل الثقـافي         . منشآت الصناعات البالستيكية في قطاع غزة     

 في منظمات األعمال في قطاع غـزة        اإلستراتيجيعلى السلوك اإلداري الفلسطيني، وتطوير الفكر       

 . على الفكر التكتيكياإلستراتيجية تغلب الفكر من خالل التطرق إلى ضرور

  -:ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة منها 

 .  عند المدير الفلسطينياإلستراتيجيأ ـ يغلب السلوك التكتيكي على السلوك 

 .  والمستوى العلمي للمدير وخبرتهاإلستراتيجي بين السلوك اإلداري ةب ـ وجود عالقة طردي

لمدراء في اإلدارة العليا ال يشركون المستويات الدنيا في عمليـة التخطـيط أو اتخـاذ    ـ غالبية اج  

 .القرارات

 للموارد البشرية كمدخل لرفع     اإلستراتيجيالتخطيط   : "  عنوان ب  )2002أبو معمر،   (   دراسة    .7

  ".كفاءة وفعالية المنظمات الصناعية الخاصة بقطاع غزة

 للموارد البشـرية فـي      اإلستراتيجيمدى استخدام التخطيط    هدفت الدراسة إلى التعرف على      

 .المنظمات الصناعية الخاصة في قطاع غزة، وتعظيم قدرتها على رفع كفاءة وفاعلية المنظمات

 :والتي توصلت إلى النتائج التاليةوقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة 

 .ية في المنظمات الصناعية الخاصة بقطاع غزة للموارد البشراإلستراتيجي غياب التخطيط -أ
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 االرتباط والتنسيق الفعال بين إستراتيجية الموارد البشرية وإستراتيجية المؤسسة سوف يرفع من             -ب

 .كفاءة وفعالية المؤسسة ككل

 والتخطيط طويل المـدى     اإلستراتيجي يوجد خلط لدى أعضاء اإلدارة العليا بين مفهوم التخطيط           -ج

 .ات والخططتراتيجياإلسوبين 

 ةالدراسات العربي. ب

 اإلستراتيجيتقييم مستوى ممارسة التخطيط     : " بعنوان   ) 2005،  أبو دولة و صالحية   ( دراسة   .1

  ."في إدارة الموارد البشرية ، دراسة مقارنة بين منظمات القطاعين العام والخاص األردنية

 الموارد البشرية نحو تقيـيم مسـتوى        هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات مديري إدارة       

 في إدارة الموارد البشرية في منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع           اإلستراتيجيممارسة التخطيط   

مدى وجود خطط إستراتيجية رسمية علـى مسـتوى         (الخاص األردنية من خالل عدة أبعاد، أهمها        

 ).حقيق عملية الربط والتكامل بينهما المنظمة ككل على مستوى إدارة الموارد البشرية ، ومدى ت

وقام الباحثان  . وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وأسلوب الدراسة الميدانية         

استبانة على منظمات القطاع العام والخاص، وهي تمثل المجتمـع          ) 96(بتوزيع االستبانات وعددها    

 :ها الدراسةومن أهم النتائج التي توصلت إلي، الكلي للدراسة 

 . بشكل عاماإلستراتيجيغياب التخطيط  ـ أ

 .ب ـ  عدم وجود خطط إستراتيجية متكاملة إلدارة الموارد البشرية في أغلب المنظمات المبحوثة

ـ أظهرت الدراسة العديد من المعوقات التي تحول دون تبني خطة إستراتيجية متكاملـة إلدارة                ج

ت عدم وجود دعم كاٍف من اإلدارة العليا ، وغياب عملية الـربط             الموارد البشرية، ومن هذه المعوقا    
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 إلدارة الموارد البشرية والمستوى الـوظيفي       اإلستراتيجي ككل والتخطيط    اإلستراتيجيبين التخطيط   

 .المتدني للعاملين في إدارة الموارد البشرية، وعدم وجود نظام تغذية راجعة فعال

 ودوره في رفع الكفاءة اإلنتاجية من       اإلستراتيجيالتخطيط  "   :بعنوان) 2003 الناصر،(دراسة   .2

 .  " وجهة نظر المستفيدين باإلدارة العامة للدوريات األمنية

 األمنـي فـي اإلدارة      اإلسـتراتيجي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على خصائص التخطيط         

ة إنتاجية القيادات التنفيذية،    العامة للدوريات األمنية ، والكشف عن معايير نجاحه والمؤثرة على كفاء          

ة ، والكشف عن أبـرز معوقـات التخطـيط          اإلستراتيجيومدى مشاركتهم في وضع الخطط األمنية       

 . في اإلدارة العامة للدوريات األمنيةاإلستراتيجي

 وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي باستخدام األسلوب المسحي، وذلك مـن خـالل اسـتبانة               

 المكون من القيادات األمنية العليا، والوسطى، واإلشرافية باإلدارة العامة          وزعت على مجتمع البحث   

 . فرداً) 113(للدوريات األمنية بمدينة الرياض البالغ عددهم 

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 تبين أن أكثر الخصائص توفراً وجود رقابة وتقويم على مستوى الجهاز ككل وعلـى مسـتوى                 -أ

وأن أقـل   . ةاإلستراتيجيالرئيسية لنشاط الجهاز للتأكد من أن األنشطة تسير وفق الخطط           القطاعات  

الخصائص توفراً تتعلق بوضع خطط طويلة األمد في الجهاز لدراسة المشكالت المستقبلية المحتملة             

 .واالستعداد لمواجهتها

 . العليا فقط في الجهاز في الجهاز األمني على القياداتاإلستراتيجي تقتصر مسؤولية التخطيط -ب
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ـ              -ج  ة الرجوع إلى كافة الوحدات التنفيذية للحصول على البيانات والمعلومات عن األنشطة  الالزم

 .ة بالجهازاإلستراتيجيلوضع الخطط 

 المركزية الشديدة في عملية التخطيط واتخاذ القرارات وضعف المعايير المحددة لقياس األداء في              -د

 .الجهاز

 مسؤولية من مسـؤوليات مـدير       اإلستراتيجيالتخطيط  : " بعنوان  )2003عويسي،   ال (دراسة   .3

  ".المدرسة

 المدرسـي ومميزاتـه     اإلستراتيجيهدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية التخطيط اإلداري         

 لمدير المدرسة، وإجـراءات تطبيقـه       اإلستراتيجيوذلك من خالل عرض ألهمية وفوائد التخطيط        

 تحديـد وتطـوير األهـداف       –تطوير الرؤية المسـتقبلية للمدرسـة       : (خطيط وهي لعمليات هذا الت  

 – التقييم النوعي    – تحليل البيئة الخارجية للمدرسة      – دراسة الوضع الحالي للمدرسة      –ة  اإلستراتيجي

 ). تقييم النتائج– تطبيق الخطة – اإلستراتيجيالتحليل 

 .وصفه لدور مدير المدرسةواستخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة ب

وخلصت الدراسة إلى أن المفهوم الحديث لدور مدير المدرسة يتطلب منه القيام بمهام متعددة              

 لما له من منـافع  اإلستراتيجي الحديثة في اإلدارة ، وخاصة التخطيط   تومتنوعة تستند إلى االتجاها   

ـ    كثيرة ومتعددة وثيقة الصلة بواقع المدرسة،      رص لعمليـات التغييـر والتطـوير        وكذلك اغتنام الف

المستمر، وإشراك أعضاء المجتمع المدرسي في عملية التخطيط، ودراسة القضايا الهامة، وتحديـد             

 .مبدأ األولويات في ذلك 
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دراسة تحليليـة   "  واألداء المؤسسي  اإلستراتيجيالتخطيط   : " بعنوان) 2003 الخطيب،   (دراسة   .4

 .لقطاع صناعة األدوية األردنية

 في قطاع صناعة األدوية األردنية      اإلستراتيجيالكشف عن واقع التخطيط      الدراسة إلى    دفته

 وذلك من خالل درجة وضوح المفهـوم، ودرجـة الممارسـة،            – الشركات المساهمة العامة فقط      –

 .ومصادر المعلومات ، واألطراف المشاركة في هذه الدراسة

 :الدراسة والتي توصلت إلى النتائج التالية اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه

، مع درجـة عاليـة مـن        % 56 تتم من خالل اإلدارة العليا بسبة        اإلستراتيجي عملية التخطيط    -أ

 . المركزية في اتخاذ القرارات

 . من قبل مدراء شركات صناعة األدوية األردنيةاإلستراتيجي هناك اهتمام بالتخطيط -ب

تبار لعنصري البيئتين الداخلية والخارجية من قبل مدراء شركات صـناعة            عدم األخذ بعين االع    -ج

 .وكذلك ال توجد عالقة بين األداء المؤسسي وبين قيام الشركات بتحليل تلك العناصر البيئية. األدوية

 فـي التعلـيم     اإلستراتيجيتصور مقترح لتطبيق التخطيط     : " بعنوان ) 2002حسين،  ( دراسة  . 5

 " .الجامعي المصري

 كأسـلوب فـي     اإلستراتيجيهدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لكيفية تطبيق التخطيط          

 .التعليم الجامعي المصري

وتوصـلت الدراسـة إلـى      اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسـة،             وقد

 :مجموعة من التوصيات تضمنها التصور المقترح من أهمها
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 للتعليم العالي لضمان نجاح التطبيق الفعال للتخطيط تيجياإلستراإنشاء جهاز للتخطيط  -أ 

 .اإلستراتيجي

 . إجراء التحليل البيئي لمؤسسات التعليم الجامعي -ب 

 . تحديد الفئات المستهدفة من قبل مؤسسات التعليم الجامعي -ج 

 .ات داخل المؤسسة نفسهااإلستراتيجي التعريف بسبل تطبيق  -د 

عية لكل خطوة من خطوات التخطيط عند لحظة تحديد رسالة تحقيق المتابعة المستمرة والنوهـ  

 .ونظرية هذه المؤسسات وحتى مراحل التنفيذ

العالقة بين وضوح المفهوم العلمي للتخطيط  : " بعنوان ) 2002السالم والنجار، (  دراسة .6

 ". ومستوى ممارسته في المنظمات الصناعية الصغيرة اإلستراتيجي

 في المنظمات الصناعية الصغيرة من اإلستراتيجيواقع التخطيط هدفت الدراسة استكشاف 

حيث مدى وضوحه ومستوى ممارسته والتعرف على طبيعة العالقة وفقاً لبعض الخصائص 

وصمما استبانة وزعت  المنهج الوصفي في هذه الدراسة انواستخدم الباحث. الشخصية والتنظيمية

 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةحافظة اربد، منظمة في م ) 96( مديراً يمثلون ) 96(على 

فقط من المديرين في المنظمات الصناعية الصغيرة لـديهم فهـم واضـح             % ) 37.5( أن نسبة    -أ 

 .اإلستراتيجيللمفهوم العلمي للتخطيط 

 بصـيغته المتكاملـة، وإن      اإلستراتيجي أظهرت الدراسة أن المنظمات ال تمارس فعلياً التخطيط          -ب 

 .رجات متفاوتة من التركيز على خطواتههناك د
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 هناك عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية بين المستوى العلمي للمـدير ودرجـة وضـوح                 -ج 

 .اإلستراتيجيمفهوم التخطيط 

لها عالقة ارتبـاط إيجابيـة      ) نوع الصناعة، الشكل القانوني للمنظمة      (  أن الخصائص التنظيمية     -د  

 . عند المديراإلستراتيجية وضوح مفهوم التخطي ذات داللة إحصائية مع درج

 التـي   اإلستراتيجيتوجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في أغلب خطوات ممارسة التخطيط            هـ  

 .اإلستراتيجيتملك المفهوم الواضح للتخطيط 

ره  لنظم المعلومات اإلدارية وأث    اإلستراتيجيالتخطيط  : "  بعنوان   )2001عبد الرحمن،   (  دراسة   .7

 ".على تلك النظم

هدفت الدراسة إلى دراسة واقع نظم المعلومات اإلدارية في قطاعي البنوك والتأمين، وإلـى              

 لنظم المعلومات اإلدارية فيها على الكشف عن العالقة         اإلستراتيجيمعرفة مدى توافر أبعاد التخطيط      

قات بـين المؤسسـات مجتمـع       بين توفر تلك األبعاد وكفاءة نظم المعلومات اإلدارية، وقياس الفرو         

 :للتوصل إلى النتائج التاليةوقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي . الدراسة

فـي  %) 76.9(فـي البنـوك و    %) 86.4(توجد دائرة خاصة بنظم المعلومات اإلدارية بنسـبة          -أ

 .الشركات

علومات فيها على   من شركات التأمين تعتمد نظم الم     %) 79.5(من البنوك و  %) 91.2(إن نسبة  -ب

 .الحاسب اآللي

 لنظم المعلومات اإلدارية وبين كفاءة تلـك الـنظم تتـأثر            اإلستراتيجيإن العالقة بين التخطيط      -ج

 .باختالف طبيعة عمل القطاع
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 لـنظم   اإلسـتراتيجي تتوافر أبعاد التوافق والتحليل والتعاون وتحسين القدرات فـي التخطـيط             -د

 .سسات المدروسة في كال القطاعينالمعلومات اإلدارية في المؤ

 ودوره في االرتقاء بكفايـة وفعاليـة        اإلستراتيجيالتخطيط  : " بعنوان )1999الجندي،  (دراسة  . 8

 ".النظم التعليمية

 وإمكانية اإلفـادة منـه فـي        اإلستراتيجيهدفت الدراسة إلى التعرف على أسلوب التخطيط        

 .تعليميةمواجهة المشكالت التي تعاني منها المؤسسات ال

 وفق أسلوب   اإلستراتيجي ، وذلك بتناولها لمفهوم التخطيط       واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي   

تحليلي يكشف عن أهدافه ، ومشكالت تطبيقه ، والمقومات الالزمة لفعاليته عند استخدامه في المجال               

 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية. التعليمي

 المنظمات التعليمية بالفكر الرئيسي الذي يساعد على تحديد القضايا           يزود اإلستراتيجيالتخطيط   -أ 

 . منطقية رشيدةتالجوهرية التي تواجهها، ومن ثم إرشادها إلى صنع قرارا

 على توجيه وتكامل األنشطة اإلدارية والتنفيذية، فالعالقـة بـين           اإلستراتيجي يساعد التخطيط    -ب 

 .التخطيط ومن خالل توجيه األفراد داخل المنظمةاإلنتاجية والعوائد يتم توضيحها من خالل 

 قيادة المنظمة على تنمية روح المسئولية تجاه المنظمة، كما أنـه            اإلستراتيجي يساعد التخطيط    -ج 

 بالمجموعـات   ليفيد في إعداد كوادر لإلدارة العليا، كما يمكن من زيادة القدرة علـى االتصـا              

 .ولوجيا اإلداريةالمختلفة، على اعتبار أنه أحد أدوات التكن
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 الدراسات األجنبية: ًثانيا 

ة كضـرورة لكفـاءات     اإلسـتراتيجي تعريـف اإلدارة     : "  بعنوان  )Seibert,2004( دراسة  . 1

 ".المشاريع الصغيرة وتطوير المراكز التكنولوجية 

The Identification of Strategic Management Counselling Competencies 

Essential for Small Business and Technology Centre 
 

لدى ) المعرفة، المهارة، المواقف    ( هدفت الدراسة إلى التمييز بين ضرورات الكفاءة اإلدارية         

 في كارولينا الشـمالية،     التكنولوجيمديري مؤسسات األعمال والمشاريع الصغيرة ومراكز التطوير        

ومـدى تطبيـق    . دارة وتطورهـا  اإليـر    فـي تغي   ةاإلسـتراتيجي وهدفت إلى معرفة دور اإلدارة      

 .ات في خدمة الزبائن ، ومدى ربطها بمستوى األداء المطلوباإلستراتيجي

% 32اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي لهذه الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من حوالي             

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التاليةمن مجتمعه الكلي، 

 .ة على تطوير األداء وتحسبن فرص خدمة الزبائناإلستراتيجيرة  هناك أثر واضح لإلدا -أ

 .ة من خالل بعض المواقف مع عدم معرفة بعضهم بهااإلستراتيجيمارس المديرون اإلدارة ي -ب

 .ةاإلستراتيجي توجد عالقة إيجابية بين المعرفة والمهارة في تطبيق مبادئ اإلدارة -ج

"       وأنظمة إدارة المدرسةاإلستراتيجيالتخطيط : "نوان بع ) Bliss & Other, 1999( دراسة . 2

Strategic Planning and School-Based Management System.  

هدفت الدراسة إلى تزويد المستفيدين من هذا المجال بنظرة عامة عـن التخطـيط وعالقتـه                

لوصفي التـاريخي لتحليـل     ، واستخدم الباحث المنهج ا    بأنظمة المدرسة ومستقبلها مع البيئة المحيطة     
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      وطبق الباحث دراسـته علـى مـدارس        . ومعالجة الظروف المحيطة بالمدرسة وأهدافها وبرامجها     

 :في أمريكا وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية) أورالندو، وفلوريدا ( 

دار كبير من    من المتناقضات التربوية مع البيئة الخارجية، ويلبي مق        اإلستراتيجي يخفف التخطيط    -أ

 .حاجات الطالب التربوية

 التعرف إلى البيئة المستقبلية، والتحليل الداخلي للمدرسة، واختيار بدائل إستراتيجية بحصـوله             -ب

 .على معلومات دقيقة تخضع البرامج التربوية للتفضيل والتحليل قبل التطبيق 

 إلعـادة ربـط   ة طريقـاً ياإلسـتراتيج اإلدارة :  "بعنوان) Lashway, 1997(دراسة الشوي . 3

 ".المدرسة بالمجتمع المحيط بها

Strategic management is the way to reconnect the school with the society. 

ة اإلستراتيجيهدفت الدراسة إلى التعرف على دور مدير المدرسة في تشكيل الخطط والرؤية 

ستقبلية تعكس حاجات وأغراض المجتمع ن الرؤية المربط المدرسة بالمجتمع المحيط إذ أ، وفي 

المحيط بالمدرسة ليس فقط من ناحية تطوير التعليم، بل كذلك إلعادة بناء الثقة والعالقة بين المدرسة 

إن مدير المدرسة بشكل :  في هذه الدراسة، وتقولولقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي. والمجتمع

ة للمدرسة، أحيانا بشكل منفرد وأحيانا اإلستراتيجيطة أو آخر يلعب دوراً محورياً في تشكيل الخ

ة عملية معقدة تتطلب اإلستراتيجيأخرى بمشاركة العاملين معه، وأضافت بقولها إن عملية اإلدارة 

 . تفكيراً وتأمالً مستمراً ، وخطة للعمل وإعادة تقييم مستمر ومراجعة دورية

 :ة من خاللاإلستراتيجية وتصميم اتيجياإلستر كما حددت خالل دراستها أساليب اإلدارة 

 .للمدرسة) الداخلية والخارجية(الفحص والدراسة المستمرة والشاملة للبيئة  -أ 
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 .تحليل الظروف والعوامل المؤثرة على المدرسة مستقبالً -ب 

 ةاالستعداد لدراسة حاالت الغموض والخالف التي تنجم عن تطبيق الخطة أو الرؤي -ج 

 .ةاإلستراتيجي

 . المجتمع المدرسي في تنفيذ وتقويم ومتابعة الرؤيةإشراك أفراد -د 

 .التعديل المستمر للخطة وفقاً للمتغيرات -ه 

 .ة وترويجها داخل وخارج المدرسةاإلستراتيجيالتغطية اإلعالمية للرؤية والخطة  -و 

 وبرمجـة  اإلستراتيجيسقوط ونهوض التخطيط : "بعنوان) H. Mintzberg, 1995(دراسة . 4

                                        .The Fall and Rise of Strategic Planning".البصيرة

 الذي يعتبر عمليـة تحليليـة ،        اإلستراتيجيهدفت الدراسة إلى التفريق بين كل من التخطيط         

 الذي يعتبر معالجة للبصيرة، كما هدفت إلى التعرف على أوهـام التخطـيط              اإلستراتيجيوالتفكير  

 : والتي تقوم على ثالثة أموراإلستراتيجي

مستحيالً بالنسبة للظواهر غير المتكررة وخاصة      % 100أي أن يكاد التنبؤ     (التنبؤ عملية ممكنة     -أ 

 ).اإلبداع

 ).االنفصال(ة يمكن فصلهم عن موضوع استراتيجياتهم اإلستراتيجيصانعو  -ب 

 ).الترسيم(ات في قالب رسمياإلستراتيجي صب نأنه باإلمكا -ج 

 أن التخطيط هو عبارة عن برمجـة        استخدامه للمنهج الوصفي  لباحث من خالل    ولقد اعتبر ا   

التقنـين، والتفضـيل، تحويـل      : (إستراتيجية وأداة لالتصال والسيطرة تشمل على ثالث خطـوات        

 ). اتاإلستراتيجي
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 :ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 ويسبب حيرة المديرين في الخلط بـين        جياإلستراتي التفكير   اإلستراتيجيكثيراً ما يفسد التخطيط      - أ

ات نجاحاً هي التي تركز     اإلستراتيجيالبصيرة الثاقبة وبين االنشغال بلعبة التنبؤ، وهذا يؤكد أن أكثر           

 .على البصيرة وليس على الخطط

ة عملية معقدة وتشمل عناصر من التفكير البشري الحاذق والمعقد والالواعي في            اإلستراتيجيصنع   - ب

 .انبعض األحي

 وإدارة الجودة الشاملة في     اإلستراتيجيالتخطيط  : " بعنوان) 1995الخفاجي، بايرمان،   (دراسة  . 5

 "المؤسسات األكاديمية

“Strategic Planning and Total Quality Management In Academic 

Institutions” 

 اإلستراتيجيلزمني  هدفت الدراسة إلى توسيع فلسفة إدارة الجودة الشاملة بحيث تعكس البعد ا           

 ودمج إسـتراتيجية    اإلستراتيجيألداء المؤسسة ككل من خالل الربط بين الجودة الشاملة والتخطيط           

وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلـي       ،  اإلستراتيجيالجودة في مكونات وأهداف التخطيط      

 :تاليةتوصلت الدراسة إلى النتائج ال وقد باإلضافة إلى المنهج االرتباطي

 للجامعات يتطلب دمج إستراتيجية الجودة الشاملة في مكونـات          اإلستراتيجي أن تطوير التخطيط     -أ

 .ةاإلستراتيجيالخطة 
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 تطوير رسالة الجامعة يتطلب تضمينها تقديم برامج تعليمية عالية تتمتع بمسـتوى عـاٍل مـن                 -ب

إتاحة الفرصة لمشاركة أفضل من     الجودة وتوفير خدمة المستفيدين وتشجيع البحث وخدمة المجتمع و        

 .الطلبة والموظفين

 . تطوير غايات وأهداف الجامعة يستوجب تحسين النوعية األكاديمية والمهنية في إعداد الطلبة-ج

 تساهم عملية تقييم سياسات وإجراءات التخطيط في معرفة االتجاهات الداخلية وتحليـل أفضـل               -د

 .للبيئة الداخلية

 ".اإلستراتيجيوجهات نظر في التخطيط : " بعنوان)Ramanufam, 1987(دراسة رامنفام . 6

View Points in Strategic Planning 

ة اإلستراتيجيهدفت الدراسة إلى التعرف على وجهات نظر المديرين في مدى مساهمة اإلدارة             

مسـئول فـي كبريـات      " 1500"في تحقيق النجاح لمنظماتهم، وقد شملت الدراسة اسـتطالع آراء           

 .ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. الشركات األمريكية

ة تمثل أحد محددات األداء المرتفع وأنها       اإلستراتيجيوقد أشارت االستطالعات إلى أن اإلدارة       

تساعد على تحقيق الفعالية للتصرفات اإلدارية وتمثل ثورةً وتطوراً ايجابياً في الفكر اإلداري، كمـا               

 .ى تحقيق رفاهية المنظمة واستمرارها في المدى البعيدأنها تساعد عل

 :ومن أهم نتائج هذه الدراسة

 يؤدي إلـى    اإلستراتيجيمن المسئولين يرون أن ضعف ممارسة التخطيط        %) 78.7(يتضح أن    - أ

 .التأثير الضار على األداء المستقبلي للمنظمة
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 اإلسـتراتيجي لى االبتكـار    من عينة الدراسة أن أنظمتهم التخطيطية ساعدت ع       %) 62.6( يرى   - ب

 .أكثر من أي وقت مضى

 اإلسـتراتيجي التخطـيط  : "بعنوان ) Schaffer & Taylor,1984(دراسة سكافير وتـايلور  . 7

                        Strategic Planning for Pioneering Companies"للشركات الرائدة

 على أداء المنظمة، ومدى أثر تحديد       اإلستراتيجيهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التوجه        

 . والرؤية على تقدم ونمو الشركةةاألهداف اإلستراتجي

 وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة التي تكونت عينتها من خمـس              

 .بليون دوالر) 17-1(شركات تتراوح مبيعاتها بين 

 : ساعد هذه الشركات فيراتيجياإلستوقد توصلت الدراسة إلى أن تبني التخطيط 

 .تصنيف وحدات األعمال إلى وحدات فائزة وأخرى خاسرة -أ 

 .تركيز االهتمام على القضايا والخيارات الهامة -ب 

 .تطوير إطار مفاهيمي موحد بين اإلدارة العليا والمستويات اإلدارية األدنى -ج 

 من تحسين موقفها    تيجياإلسترا يمكنها التخطيط    نوقد خلصت الدراسة إلى أن اإلدارة تتوقع أ       

 . التنافسي وأرباحها في المدى الطويل



 95

 : التعقيب على الدراسات السابقة 

 واإلدارة اإلستراتيجيالعربية واألجنبية التي تناولت التخطيط  المحلية وتعددت الدراسات

بقة من خالل عرض وتحليل الدراسات الساو  وتربوية وإدارية ، من عدة جوانب علميةةاإلستراتيجي

 -:نستخلص النتائج التالية 

 ومـدى وضـوحه     اإلستراتيجياهتمت معظم الدراسات السابقة بإبراز المفهوم العلمي للتخطيط         . 1

التي درسـت واقـع     ) 2006( مثل دراسة الدجني     للعاملين في اإلدارات العليا للمؤسسات المختلفة ،      

 الدهـدار   وكـذلك دراسـة   . الجـودة  في الجامعة اإلسالمية في ضوء معايير        اإلستراتيجيالتخطيط  

وميزتهـا  في جامعات قطاع غـزة   لدى اإلدارة العليا     اإلستراتيجيالتوجه   ربطت بين التي  ) 2006(

المنظمـات غيـر     لدى مديري    اإلستراتيجيواقع التخطيط    حول) 2006(، ودراسة األشقر    التنافسية

 فـي قطـاع   اإلسـتراتيجي  ، والتي درست واقـع التخطـيط  )2005(  الحكومية ، ودراسة عطااهللا  

 المدرسـي،  اإلسـتراتيجي ، التي تناولت مفهـوم التخطـيط   )2003(ودراسة العويسي   المقاوالت،  

، والتي قامت بقياس درجة وضوح المفهوم وأثره على واقـع التخطـيط             )2003(ودراسة الخطيب   

التي وضـحت   ) 2002(السالم والنجار     لإلدارات العليا في المؤسسات العامة ، ودراسة       اإلستراتيجي

   ودراسـة  ، ومسـتوى ممارسـته    اإلسـتراتيجي وضوح المفهـوم العلمـي للتخطـيط         العالقة بين 

H.Mintzberg) 1995( اإلستراتيجي والتفكير اإلستراتيجي، والذي فرق بين مفهوم التخطيط. 

ـ  اإلسـتراتيجي تناولت بعض الدراسات واقع اإلدارة المدرسية في ضوء معـايير اإلدارة            . 2 ل ة، مث

ة اإلسـتراتيجي   التي درست تعريف اإلدارة       )2004 (Seibert، ودراسة    )2005(دراسة عساف   

 ".كضرورة لكفاءات المشاريع الصغيرة وتطوير المراكز التكنولوجية 
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 وإدارة المدرسـة، ودراسـة   اإلسـتراتيجي حـول التخطـيط    ) 1999 ( وآخرونBliss سة  ودرا

Lashway ) 1997 (    ة طريقاً إلعادة ربـط المدرسـة بـالمجتمع         اإلستراتيجيالتي درست اإلدارة

 ودوره فـي االرتقـاء      اإلستراتيجيالتخطيط   التي تناولت    ) 1999  (الجنديالمحيط، وكذلك دراسة    

 ".بكفاية وفعالية النظم التعليمية

تناولت بعض الدراسات العالقة بين التخطيط وزيادة فعالية األداء في ضوء بعـض المتغيـرات               . 3

 في  اإلستراتيجيالتي قيمت مستوى ممارسة التخطيط       ) 2005( دراسة  أبو دولة و صالحية         مثل  

والتي درست تأثير العامل الثقافي ووضـوح مفهـوم         ) 2003(دراسة الفرا   وإدارة الموارد البشرية،    

) 2003( ، و دراسة الناصـر      اإلستراتيجيالتخطيط على السلوك اإلداري الفلسطيني وتطوير الفكر        

التـي ربطـت    ) 2002( ودوره في رفع الكفاءة اإلنتاجية، ودراسة أبو معمر          اإلستراتيجيتخطيط  ال

التنسيق الفعال بين إستراتيجية الموارد البشرية وإستراتيجية المنظمة ، وبين كفاءة وفعالية المنظمة ،              

 وكفاءة نظم   ياإلستراتيجحول أهمية العالقة بين توفر أبعاد التخطيط        ) 2001(ودراسة عبد الرحمن    

ة على  اإلستراتيجيوالتي درست أثر اإلدارة     ) Ramanufam)  1987المعلومات اإلدارية ، ودراسة     

التي أوجدت ) Schaffer & Taylor) 1984  ودراسة مدى فعالية األداء وتحقيق التطور اإليجابي

 .ة والرؤية، وبين تقدم الشركةاإلستراتيجيأثراً مباشراً بين األهداف 

 عملي   كأسلوب اإلستراتيجي لكيفية تطبيق التخطيط      مقترحاً تصوراً) 2002(ت دراسة حسين    قدم. 4

  ) .2006(ودراسة الدهدار ) 2006( وكذلك دراسة الدجني في التعليم الجامعي المصري ،

 فـي حـين أضـافت دراسـة         المنهج الوصفي التحليلي  هذا وقد استخدمت معظم الدراسات السابقة       

 .إلى ذلك المنهج االرتباطي) 1995(الخفاجي وبايرمان 
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 :أوجه االتفاق 

 فـي   اإلستراتيجيتتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في دراسة واقع التخطيط            

كما في التعليمية وفي كونها تتناول مشكالت التعليم بمستوياته المختلفة ـ غير التقنية ـ    اتالمؤسس

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فـي         ،ف وحسين  كل من الدجني و الدهدار وعسا      دراسة

 .استخدام المنهج الوصفي التحليلي

 :أوجه االختالف 

تختلف الدراسة الحالية من حيث مجتمع الدراسة مع الدراسات السابقة التي تناولت موضـوع              

التي تناولـت    في شركات ومؤسسات غير تعليمية ، كما تختلف مع الدراسات            اإلستراتيجيالتخطيط  

وتختلف . مؤسسات التعليم العالي، حيث أجريت الدراسة على مجتمع خاص بمؤسسات التعليم التقني           

 .2007-2006 حيث تتعلق بالعام الدراسيهذه الدراسة في الحدود الزمانية والمكانية لمعظم الدراسات 

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 

 .بقة في تحديد محاور االستبانة وفي اختيار منهج الدراسةتم االستفادة من الدراسات السا .1

 .استفادت الدراسة من نتائج الدراسات السابقة في تقديم التوصيات والمقترحات  .2

 .كما استفادت الدراسة في عرض اإلطار النظري وفي المراجع المستخدمة  .3

 :أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

 في مؤسسات التعلـيم     اإلستراتيجيلدراسة من أوائل الدراسات التي تتناول التخطيط        تعتبر هذه ا  . 1

 . التقني في محافظات غزة ـ على حد علم الباحث

 . في مؤسسات التعليم التقني في فلسطيناإلستراتيجيقدمت الدراسة توصيات لتطوير التخطيط . 2
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 لفصل الرابعا

 الطريقة واإلجراءات
 

 منهجية الدراسة  

 مصادر جمع المعلومات  

  مجتمع الدراسة 

  عينة الدراسة 

  صدق وثبات االستبانة 

  المعالجات اإلحصائية 
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 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة

يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتها ، وكـذلك أداة الدراسـة                

 لإلجراءات التي قام بها     الفصل وصفاً المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا         

 المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليهـا        في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، وأخيراً     الباحث  

  .في تحليل الدراسة

  الدراسة يةمنهج

 الذي يعرف بأنهلمنهج الوصفي التحليلي ا جل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدامأمن 

حداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هـي          أي البحث تتناول    طريقة ف " 

األغـا،   ( "دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصـفها ويحللهـا               

 في مؤسسـات التعلـيم      اإلستراتيجيواقع التخطيط   ى  إلوتهدف هذه الدراسة إلى التعرف        ، )2002

 .ات غزةالتقني في محافظ

 :مصادر جمع المعلومات 

 : في دراسته الحالية تمثلت فيالمصادر الثانويةاستخدم الباحث العديد من 

 . العربية واألجنبيةالكتب والمراجع العلمية. 1

  . المتعلقة بموضوع البحث والبحوثالدراسات السابقة. 2

 .الدوريات والمجالت العلمية والمهنية المتخصصة. 3
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 .عالنشرات واإلحصائيات التي لها عالقة بالموضوالوثائق و. 4

 .شبكة اإلنترنت. 5

) Questionnaire( عن طريق االسـتبانة      البيانات والمعلومات األولية  كما تم الحصول على     

 SPSS((Statistical(التي تم إعدادها لهذا الغرض وتحليلهـا باسـتخدام  البرنـامج اإلحصـائي    

Package for  Social Science) . 
 

 :مجتمع الدراسة  

كلية (يتكون مجتمع الدراسة من الكليات التقنية المتواجدة في محافظات غزة وهي ست كليات              

كلية العلوم والتكنولوجيـا    ،   غزة – ةكلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقي     دير البلح،    –فلسطين التقنية   

،  رفح –كلية المجتمع العربية    ،  غزة –كلية تدريب غزة التابعة لوكالة الغوث الدولية        ،  س خان يون  –

العمداء، ( ة  ـتم اختيار األشخاص الممثلين من فئ     ، و )  غزة   –كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية      

 ) .النواب ، رؤساء األقسام 

 : عينة  الدراسة 

العمداء ، النـواب ،     ( تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب الحصر الشامل والمتمثلة في           

 .2006/2007مسئوالً  في العام الدراسي  ) 86( ، وعددهم ) ء األقسام رؤسا

ـ             هـا جميع تبـين أن     هاوقد تم توزيع االستبانات عليهم، وتم استرداد جميع االستبانات، وبعد تفحص

 :صالحة للدراسة، والجداول التالية تبين خصائص مجتمع الدراسة كالتالي

ـ  أفراد العينة يعملون في كلية فلسطين التقنية من)%25.6(أن نسبة ) 1-4(يبين جدول رقم    

  من أفراد العينة يعملون في كلية العلوم والتكنولوجيا ـ خان يونس، )%23.3(  نسبة وأندير البلح،
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 وأنالعينة يعملون في كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية ـ غزة ،    من أفراد)%22.1(نسبة  وأن

 من أفراد العينة    )%5.8(  نسبة  وأن ة يعملون في كلية تدريب غزة ،       من أفراد العين   )%16.2(نسبة  

 مـن أفـراد العينـة       )%7.0(أن نسبة  و ـ غزة ،   يعملون في كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية      

 .يعملون في كلية المجتمع العربية ـ رفح

 )1-4(جدول رقم

 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الكلية 

لمئويةالنسبة ا التكرار الكلية

 25.6 22 كلية فلسطين التقنية ـ دير البلح

 23.3 20 كلية العلوم والتكنولوجيا ـ خان يونس

 22.1 19 كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية ـ غزة

 16.2 14 كلية تدريب غزة

 5.8 5 كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية ـ غزة

 7.0 6 كلية المجتمع العربية ـ رفح

  100.0 86 عالمجمو

 

توزيع عينة الدراسة حسب متغير الموقع الوظيفي ، حيث يتبـين أن            ) 2-4(يبين جدول رقم    

 من عينة الدراسـة يعملـون       )%14.0( أن نسبة عمداء، و   من عينة الدراسة يعملون    )%7.0(نسبة  

 . من عينة الدراسة يعملون رؤساء أقسام)%79.0( أن نسبة للعمداء، واًنواب
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 )2-4(جدول رقم

 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الموقع الوظيفي

النسبة المئوية التكرار الموقع الوظيفي

 7.0 6 عميد كلية

 14.0 12 نائب عميد

 79.0 68 رئيس قسم

  100.0 86 لمجموعا

 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي ، حيـث يتبـين أن             )3-4(يبين جدول رقم    

 مـن عينـة الدراسـة       )%41.9( أن نسبة ة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم، و      من عين  )%8.1( نسبة

  .من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دراسات عليا )%50.0( أن نسبةمؤهلهم العلمي بكالوريوس، و

 )3-4(جدول رقم

 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 8.1 7 دبلوم

 41.9 36 بكالوريوس

 50.0 43 دراسات عليا

  100.0 86 المجموع
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  نسبةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع ، حيث يتبين أن) 4-4(يبين  جدول رقم   

 . من عينة الدراسة من اإلناث)%12.8( أن نسبة من عينة الدراسة من الذكور ، و)87.2%(

 )4-4(جدول رقم

 سب متغير النوعتوزيع مجتمع الدراسة ح

النسبة المئوية التكرار النوع

 87.2 75 ذآر

 12.8 11 أنثى

  100.0 86 المجموع

 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة ، حيـث يتبـين أن            ) 5-4(يبين جدول رقم    

أن  سنوات، و  )3(قل من   أعينة الدراسة تتراوح سنوات الخدمة لديهم من سنة إلى            من )%9.3( نسبة

 )6( سنوات إلى اقـل مـن        )3(من عينة الدراسة تتراوح سنوات الخدمة لديهم من          )%24.4( نسبة

 .  سنوات)6(من عينة الدراسة بلغت سنوات الخدمة لديهم أكثر من  )%66.3( أن نسسبةسنوات، و

 )5-4(جدول رقم

 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة

ئويةالنسبة الم التكرار سنوات الخدمة

 9.3 8  سنوات3سنة إلى اقل من 

 24.4 21  سنوات6 سنوات إلى اقل من 3

 66.3 57  سنوات فأآثر6

  100.0 86 المجموع
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 أداة الدراسة

 في مؤسسات التعلـيم التقنـي فـي         اإلستراتيجيأعد الباحث استبانته لدراسة واقع التخطيط       

، وعلى بعض الدراسات السابقة فـي تصـميم         محافظات غزة، معتمداً على خبرته العملية والميدانية      

ـ   ،   فقرة) 57( في صورتها األولية والتي شملت       هاحيث قام بإعداد  ،  فقرات اإلستبانة    هاوبعد عرض

) 2(على المحكمين تم إجراء بعض التعديالت عليها لتصبح في صورتها النهائية كما في ملحق رقم                

 :كالتالي قسمين  إلىهاتم تقسيم و،فقرة ) 60(وتشتمل على 

 مكـان العمـل، والموقـع       لمجتمع الدراسة من حيث    الشخصية   البياناتيحتوى على    : القسم األول 

 .وسنوات الخدمة النوعو  ،المؤهل العلميالوظيفي، و

 :كالتالي وهي  مجاالتخمسةيتكون من : القسم الثاني 

 مؤسسات التعليم التقني فـي      في اإلستراتيجييبين مدى التزام إدارة الكلية بالتخطيط       : المجال األول   

 . فقرة)18 ( ، ويتكون منمحافظات غزة

في مؤسسات التعليم التقنـي فـي        اإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيط     ب تعلقي : المجال الثاني   

 .فقرة) 15(، ويتكون من محافظات غزة

ـ     الهيكل التنظيمي للكلية    ب تعلقي : المجال الثالث   ،   ي محافظـات غـزة    في مؤسسات التعليم التقني ف

 . فقرات)9(ويتكون من 

 ،  في مؤسسات التعليم التقني فـي محافظـات غـزة          كفاءة الموارد البشرية  ب تعلقي: المجال الرابع   

 . اتفقر) 10(ويتكون من
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 ، ويتكون من  في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة      الموارد المالية   ب تعلقي: المجال الخامس   

 . فقرات)8(

  :كالتالي الخماسي معيار ليكارتء كل فقرة وزناً نسبياً خماسياً متدرجاً وفق وتم إعطا

 )6-4( جدول رقم 

 أوزان الفقرات

غير موافق بشدةغير موافقمحايدموافق بشدةموافقالتصنيف

 1 2 3 4 5 الترميز

 

 :تبانة صدق وثبات االس

 : كالتاليا وثباتها وذلك للتأكد من صدقهتبانةقام الباحث بتقنين فقرات االس

 . بطريقتينتبانةقام الباحث بالتأكد من صدق فقرات االس : انةصدق فقرات االستب

  :صدق المحكمين: هما احدإ

) 16( على مجموعة من المحكمين تألفـت مـن          ستبانة في صورتها األولية   االعرض الباحث   

ـ  االقتصاد واإلحصاء األعمال و إدارة   مجال    متخصصين في  محكماً، والتربيـة واللغـة     دريب،، والت

 ).1ملحق رقـم ( العربية من الجامعة اإلسالمية، وجامعة األزهر وكلية فلسطين التقنية ـ دير البلح  

بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضـوء مقترحـاتهم ، وبـذلك              الباحث   قام   وبناء على ردودهم  

 .)2ملحق رقم  (راسة على مجتمع الدا النهائية ليتم تطبيقها في صورتهانة االستبتخرج
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 : انةاالستبصدق االتساق الداخلي لفقرات   :واألخرى

حجمهـا   الدراسة و   مجتمع  عينة  على ب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة    قام الباحث بحسا  

 علـى   ، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابعة له            عضواً )23(

  :النحو اآلتي 

 . اإلستراتيجيمدى التزام إدارة الكلية بالتخطيط  :ألول اجال الم

مـدى  (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال األول            )  7-4(جدول رقم   

والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط        ) اإلستراتيجيالتزام إدارة الكلية بالتخطيط     

 الجدوليـة عنـد     r  من قيمـة   أكبر المحسوبة   rوكذلك قيمة   ،  )0.05(داللة  المبينة دالة عند مستوى     

وبذلك تعتبر فقـرات المجـال      ،  )0.413( والتي تساوي    )21( ودرجة حرية    )0.05(مستوى داللة   

 . األول صادقة لما وضعت لقياسه
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 )7-4(جدول رقم 

التزام إدارة الكلية بالتخطيط مدى (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول

 والدرجة الكلية لفقراته) اإلستراتيجي

سل
سل
م

 

 محتوى الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية

 0.002 0.615 .اإلستراتيجيلدى إدارة الكلية فهم واضح بالتخطيط  1

 0.000 0.687 .تلتزم إدارة الكلية بالتخطيط المستمر لتطوير أدائها 2

 0.047 0.416 .اإلستراتيجيالكلية قناعة بالتخطيط لدى إدارة  3

 0.014 0.506 .لدى إدارة الكلية خطة إستراتيجية على مستوى األقسام 4

 0.024 0.468 .ةاإلستراتيجيتوفر إدارة الكلية اإلمكانات التي من شأنها تحقيق  الخطة  5

 0.004 0.578 .اإلستراتيجي لدى إدارة الكلية المقدرة على اتخاذ القرار السليم للتخطيط 6

7 
تستفيد إدارة الكلية من تجارب المؤسسات المماثلة في التخطيط 

 .اإلستراتيجي
0.566 0.005 

 0.000 0.676 .اإلستراتيجيتسعى إدارة الكلية إلى تحقيق الميزة التنافسية في التخطيط  8

 0.000 0.773 .تتناسب رسالة الكلية مع تطورها المستقبلي 8

 0.000 0.747 .لدى إدارة الكلية رؤية واضحة للكلية 10

 0.000 0.714 .تضع إدارة الكلية لنفسها غايات محددة 11

 0.001 0.647 .تمتلك إدارة الكلية أهدافاُ طويلة األجل 12

 0.000 0.775 .لدى إدارة الكلية أهدافاً قصيرة األجل 13

 0.036 0.446 .كليةتشخص إدارة الكلية نقاط القوة والضعف في ال 14

 0.049 0.415 .تحدد إدارة الكلية الفرص والتهديدات المحيطة بالكلية 15

16 
تحلل إدارة الكلية العوامل االقتصادية المؤثرة في عملية التخطيط 

 .اإلستراتيجي
0.595 0.003 

17 
تحلل إدارة الكلية العوامل االجتماعية المؤثرة في عملية التخطيط 

 .اإلستراتيجي
0.497 0.016 

  0.000 0.825 .ةاإلستراتيجيتلتزم إدارة الكلية بتنفيذ كل بنود الخطة  18

 0.413 والتي تساوي 21 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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 . في الكلية اإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيط : المجال الثاني 

مـدى  (بين كل فقرة من فقرات المجال الثـاني         يبين معامالت االرتباط    )  8-4(جدول رقم   

والدرجة الكليـة لفقراتـه، والـذي يبـين أن          )  في الكلية  اإلستراتيجيانتشار ثقافة التخطيط    

 r من قيمة    أكبر المحسوبة   rوكذلك قيمة   ،  )0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة        

وبـذلك تعتبـر    ،  )0.413( والتي تسـاوي     )21( ودرجة حرية    )0.05(الجدولية عند مستوى داللة     

 .فقرات المجال الثاني صادقة لما وضعت لقياسه

 )8-4(جدول رقم 
 )  في الكليةاإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيط (معامالت االرتباط بين آل فقرة من فقرات المجال الثاني

 والدرجة الكلية لفقراته
 لمعنويةمستوى ا معامل االرتباط الفقرات مسلسل

 0.003 0.597 اإلستراتيجيتشجع إدارة الكلية العاملين على المشاركة في التخطيط  1

 0.000 0.673 .ة بثقافة المجتمع المحلياإلستراتيجيتربط إدارة الكلية سياستها  2

 0.003 0.594 .ةاإلستراتيجيتحترم إدارة الكلية آراء العاملين فيها حول الخطة  3

 0.000 0.730 .اآلراء حول العمل في الكلية إلى خالفات شخصيةتتحول مناقشة  4

 0.002 0.606 .ة مع العاملين دون فرض اإلمالءاتاإلستراتيجيتناقش إدارة الكلية الخطة  5

 0.030 0.452 .اإلستراتيجيتراعي إدارة الكلية الثقافة السائدة بين العاملين بما يخدم التخطيط  6

 0.003 0.592 .ةاإلستراتيجيكلية بروح الفريق الواحد إلعداد الخطة يعمل العاملون في ال 7

 0.046 0.420 .اإلستراتيجييوفر العاملون المعلومات الالزمة لتنفيذ أنشطة التخطيط  8

 0.015 0.499 .تُطلع إدارة الكلية العاملين فيها باستمرار على خططها المستقبلية 9

 0.006 0.552 .اإلستراتيجيها بدراسة معوقات التخطيط تشرك إدارة الكلية العاملين في 10

 0.026 0.462 .تساعد ثقافة الكلية في تكامل الوحدات اإلدارية بما يخدم عملية التخطيط  11

 0.000 0.840 .تراعي إدارة الكلية الثقافة التنظيمية في عملية التخطيط 12

 0.009 0.530 .وى الخدمات التي تقدمها للمستفيدينة في الكلية على رفع مستاإلستراتيجيتركز الخطة  13

 0.000 0.690 .يلتزم العاملون في الكلية بقرارات اإلدارة العليا 14

  0.002 0.606 .تنمي إدارة الكلية الشعور باالنتماء للعمل في الكلية 15

 0.413 والتي تساوي 21 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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 . للكليةالهيكل التنظيمي: ل الثالث المجا

الهيكـل  (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال الثالـث           ) 9-4( جدول رقم 

والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى            ) التنظيمي للكلية 

 ودرجة  )0.05( الجدولية عند مستوى داللة      rة   من قيم  أكبر المحسوبة   r وكذلك قيمة    ،)0.05(داللة  

 .وبذلك تعتبر فقرات المجال الثالث صادقة لما وضعت لقياسه ،)0.413( والتي تساوي )21(حرية 

 )9-4(جدول رقم 

 والدرجة الكلية لفقراته)الهيكل التنظيمي للكلية(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث 

 فقرةالمحتوى مسلسل
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية

 0.009 0.532 . اإلستراتيجييتناسب الهيكل التنظيمي في الكلية مع عملية التخطيط  1

 0.017 0.493 .تسيطر المركزية على عملية التخطيط واتخاذ القرارات 2

3 
تتوافر قنوات اتصال فعالة بين اإلدارة العليا والمستويات اإلدارية 

 .ةاإلستراتيجياقشة الخطة األخرى لمن
0.570 0.005 

 0.000 0.688 .اإلستراتيجيتحدد أوجه النشاط في الهيكل التنظيمي وفقاً للتخطيط  4

 0.000 0.793 .ةاإلستراتيجيتمارس اإلدارة دوراً رقابياً على تنفيذ الخطة  5

6 
تعتمد إدارة الكلية مبدأ التنسيق مع الكليات ذات العالقة عند وضع 

 .ةاإلستراتيجيخطط ال
0.810 0.000 

 0.000 0.760  .اإلستراتيجيتخدم المواقع الوظيفية الحالية عملية التخطيط  7

 0.000 0.782 .  في كافة المستوياتاإلستراتيجيتعزز إدارة الكلية التخطيط  8

9 
 بمعدل دوران العاملين في الهيكل اإلستراتيجييتأثر التخطيط 

 .التنظيمي
0.600 0.002 

 0.413 والتي تساوي 21 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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 كفاءة الموارد البشرية: المجال الرابع 

كفـاءة  (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع         )  10-4(جدول رقم   

رتباط المبينة دالة عند مستوى     والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت اال       ) الموارد البشرية 

 ودرجة  )0.05( الجدولية عند مستوى داللة      r من قيمة    أكبر المحسوبة   rوكذلك قيمة   ،  )0.05(داللة  

 .وبذلك تعتبر فقرات المجال الرابع صادقة لما وضعت لقياسه، )0.413( والتي تساوي )21(حرية 

 )10-4(جدول رقم 

 والدرجة الكلية لفقراته) آفاءة الموارد البشرية(ات المجال الرابعمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقر

 الفقرةمحتوى مسلسل
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية

 0.002 0.619 .اإلستراتيجيتتوافر في الكلية كفاءات تقنية قادرة على التخطيط  1

 0.000 0.784 .اإلستراتيجيلدى العاملين في الكلية معرفة بالتخطيط  2

3 
يتوافر لدى العاملين في الكلية القدرة على المشاركة في التخطيط 

 .اإلستراتيجي
0.709 0.000 

4 
توفر إدارة الكلية فرص المشاركة في المؤتمرات المحلية والعربية في 

 .اإلستراتيجيمجال التخطيط 
0.833 0.000 

5 
خطيط يسعى العاملون على تطوير قدراتهم وتحسينها وتنميتها في مجال الت

 .اإلستراتيجي
0.804 0.000 

6 
يمتلك العاملون الخدمة التي تمكنهم من إبداء رأيهم في تعديل الخطة 

 .ةاإلستراتيجي
0.825 0.000 

 0.004 0.581 . على عاتق العاملين في الكليةاإلستراتيجيتقع مسؤولية التخطيط  7

 0.005 0.569 . المناصب اإلداريةتهتم إدارة الكلية بتعيين الكفاءات العلمية واإلدارية في 8

 0.000 0.731 .اإلستراتيجيتقدم إدارة الكلية التدريب الكافي للعاملين في مجال التخطيط  9

10 
لدى العاملون التزام بالفرص التدريبية المقدمة من إدارة الكلية في مجال 

 .اإلستراتيجيالتخطيط 
0.664 0.001  

 0.413 والتي تساوي 21 ودرجة حرية 0.05  الجدولية عند مستوى داللةrقيمة 
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 توافر الموارد المالية: المجال الخامس 

تـوافر  (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس         ) 11-4(جدول رقم   

والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسـتوى             ) الموارد المالية 

 ودرجة  )0.05( الجدولية عند مستوى داللة      r من قيمة    أكبر المحسوبة   rوكذلك قيمة   ،  )0.05(داللة  

 .وبذلك تعتبر فقرات المجال الخامس صادقة لما وضعت لقياسه، )0.413(والتي تساوي ) 21(حرية

 )11-4(جدول رقم 

 والدرجة الكلية لفقراته) ةليتوافر الموارد الما(الخامسمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال 

 الفقرةمحتوى مسلسل
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية

1 
تخصص إدارة الكلية جزءاً مناسباً من موازنة الكلية للتخطيط 

 .اإلستراتيجي
0.541 0.008 

2 
ة كفيل بتحقيق األهداف اإلستراتيجيالمبلغ المخصص للخطة 

 .المنشودة
0.688 0.000 

3 
ة على المنح اإلستراتيجيلية في تنفيذ الخطة تعتمد إدارة الك

 .الخارجية
0.721 0.000 

4 
تسعى إدارة الكلية للحصول على تمويل من المؤسسات المانحة 

 .العربية والدولية
0.661 0.001 

5 
تعتمد إدارة الكلية على إيرادات الطالب في بناء خطتها 

 .ةاإلستراتيجي
0.677 0.000 

 0.005 0.561 . بمدى توفر الموارد الماليةاإلستراتيجيترتبط عملية التخطيط  6

 0.002 0.610 .ة ومستوياتها كافةاإلستراتيجيتكفي الموارد المالية مراحل الخطة  7

  0.000 0.685 .اإلستراتيجيتشارك مؤسسات محلية في دعم عملية التخطيط  8

 0.413تساوي  والتي 21 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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 الصدق البنائي ألبعاد االستبانة

مجاالت بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة،     اليبن مدى ارتباط كل مجال من       ) 12-4(جدول رقم   

ويوضح أن محتوى كل مجال من مجاالت االستبانة له عالقة قوية بهدف الدراسة عند مستوى داللة                

)0.05.( 

 )12-4(جدول رقم

 ت الدراسةالصدق البنائي لمجاال

مستوى المعنويةمعامل االرتباط عنوان المجال المجال

 0.000 0.869اإلستراتيجيمدى التزام إدارة الكلية بالتخطيط  األول

 0.000 0.892 اإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيط  الثاني

 0.000 0.835 الهيكل التنظيمي للكلية الثالث

 0.000 0.831 آفاءة الموارد البشرية الرابع

 0.000 0.637 توافر الموارد الماليةالخامس

 

 :ثبات االستبانة 

 طريقـة    : همـا  نوقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتي         

 .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

ط بيرسـون بـين   تم إيجاد معامل ارتبا: Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1

معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل مجال وقد تـم تصـحيح معـامالت            
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) Spearman-Brown Coefficient(االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح 

 : حسب المعادلة  التالية

= معامل الثبات   
1

2
ر+
أن هنـاك معامـل     ) 13-4( وقد بين جدول رقم       ، ل االرتباط  معام ر  حيث    ر

 .ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان

 )13-4(جدول رقم

 )طريقة التجزئة النصفية(معامل الثبات 

 عنوان المجال المجال
عدد 

 الفقرات

معامل 

 االرتباط
 الثباتمعامل 

مستوى 

 المعنوية

 األول
مدى التزام إدارة الكلية بالتخطيط 

 تراتيجياإلس
18 .72560 0.840983 0.000 

 0.000 0.829657 0.7089 15 اإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيط  الثاني

 0.000 0.844999 73160. 9 الهيكل التنظيمي للكلية الثالث

 0.000 0.877288 78140. 10 آفاءة الموارد البشرية الرابع

 0.000 0.76115 61440. 8 توافر الموارد الماليةالخامس

 0.000 0.8308 0.7124 60 فقرات األقسام جميعاً

 0.413 والتي تساوي 21 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

 .)0.05(الت االرتباط دالة إحصائية عند مستوى داللة م أن معا)13-4 (وقد تبين من الجدول
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 :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ  -2

  لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقيـاس الثبـات          )ألفا كرونباخ ( م الباحث طريقة    استخد

 يبين جدول رقـم     .وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائياً     ) 0.82( وحصل على معامل ارتباط قدره    

 . أن معامالت الثبات مرتفعة لفقرات االستبانة) 4-14(

 )14-4(جدول رقم 

 )الفا كرونباخ(معامل الثبات 

مستوى الداللةطريقة الفا كرونباخالفقراتعدد  عنوان المجال المجال

 0.000 0.8925 18اإلستراتيجيمدى التزام إدارة الكلية بالتخطيط  األول

 0.000 0.8727 15 >>اإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيط  الثاني

 0.000 0.7344 9 الهيكل التنظيمي للكلية الثالث

 0.000 0.8738 10 ة الموارد البشريةآفاء الرابع

 0.000 0.7157 8 توافر الموارد الماليةالخامس

 0.000 0.8179 60 فقرات األقسام جميعاً

 

أصبحت االستبانة فـي    بذلك  وبذلك يكون الباحث قد تأكد له صدق وثبات االستبانة ، و          

 .صورتها النهائية صالحة للتطبيق على عينة الدراسة 
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 :اإلحصائيةالمعالجات 

 اإلحصائي وتـم اسـتخدام      SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج          

 :االختبارات اإلحصائية التالية

  .النسب المئوية والتكرارات -1

  .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -3

 سمرنوف لمعرفة نوع البيانـات هـل تتبـع التوزيـع الطبيعـي أم ال                - اختبار كولومجروف  -4

 )1- Sample K-S( .  

 One sample T testاختبار  -5

 Independent samples t testاختبار   -6

 One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  -7
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 لفصل الخامسا

 نتائج الدراسة حتليل 
 

  .اختبار التوزيع الطبيعي  

 .قرات الدراسة  تحليل ف 

  .تحليل الفرضيات  
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 )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي

 سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال          - اختبار كولمجروف  استخدم الباحث 

ية تشترط أن يكـون  ن معظم االختبارات المعلم أل،وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات   

قيمـة  أن    تبـين  حيث zنتائج االختبار   ) 1-5(ويوضح الجدول التالي رقم     . توزيع البيانات طبيعياً  

.05.0( ) 0.05 ( من أكبرلكل مجال   مستوى الداللة    >sig (     تتبـع   وهذا يدل على أن البيانـات

 .ة المعلمي التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات

 )1-5(رقم جدول 

 ) One-Sample  K-S( اختبار التوزيع الطبيعي

مستوى المعنويةZقيمة االختبار  عنوان المجالالمجال

 0.283 0.988اإلستراتيجيمدى التزام إدارة الكلية بالتخطيط  األول

 0.625 0.751 >>اإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيط  الثاني

 0.103 1.218 الهيكل التنظيمي للكلية الثالث

 0.487 0.836 آفاءة الموارد البشرية الرابع

 0.430 0.874 توافر الموارد الماليةالخامس

 0.371 0.915 جميع المجاالت
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 الدراسة  مجاالتفقرات تحليل

 سيتم التعامل مـع هـذه األسـئلة          ، سابقاً) 6(لمناقشة أسئلة الدراسة كما وردت في صفحة         

 في مؤسسات التعليم التقني فـي محافظـات         ستراتيجيإلعن واقع التخطيط ا    رمجاالت رئيسية تعب  ك

 .غزة

لتحليـل فقـرات   ) One Sample T test(  للعينة الواحـدة  T اختبارحيث استخدم الباحث

 ومستوى الداللـة    tاالستبانة والجداول التالية تحتوي على المتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة           

 tقرة ايجابية بمعنى أن أفراد المجتمع يوافقون على محتواها إذا كانـت قيمـة        لكل فقرة ، وتكون الف    

ومسـتوى  " 85" عند درجة حرية     )1.99( الجدولية والتي تساوي     t من قيمة    أكبرالمحسوبة  المطلقة  

تكـون  ، و  %) 60 من   أكبر والوزن النسبي    )0.05(قل من   أأو مستوى المعنوية    (  ،   )0.05(داللة  

 المحسـوبة    المطلقة tمعنى أن أفراد المجتمع ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة            الفقرة سلبية ب  

( ) 0.05(ومستوى داللـة    " 85"جة حرية   عند در ) 1.99( الجدولية والتي تساوي     tأصغر من قيمة    

، وتكـون آراء المجتمـع فـي         %) 60ل من   أق والوزن النسبي    0.05منأقل  أو مستوى المعنوية    

 .) 0.05( أكبر مستوى المعنوية ت قيمة كانحايدة إذامحتوى الفقرة م

 . اإلستراتيجي مدى التزام إدارة الكلية بالتخطيط :المجال األول 

ن الـوزن  إ في جميع الفقرات ايجابية حيـث   مجتمع الدراسة  أن آراء    )2-5(جدول رقم   يبين  

 يدل علـى أن هنـاك       وهذا.  )0.05(قل من   أومستوى المعنوية   %" 60" من   أكبرالنسبي لكل فقرة    

 .اإلستراتيجي من إدارات الكليات بالتخطيط اً واضحالتزاماً
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 :التالي )2-5(جدول رقم يبين و

لـدى  "   هأنـى  ــبمعني أن أفراد العينة يوافقون عل      وليالمرتبة األ احتلت  ) 3(أن الفقرة رقم     .1

ويعزو الباحـث ذلـك إلـى         ، )%84.65(بوزن نسبي    " اإلستراتيجيإدارة الكلية قناعة بالتخطيط     

 وهذا يتفـق مـع     . ألهميته في تطور ونمو الكلية     اإلستراتيجيالقناعة الكاملة إلدارة الكلية بالتخطيط      

نتيجـة  مما يعزز   ) 2005(، وعساف   ) 2006( ، ودراسة الدهدار    ) 2006( دراسة كل من الدجني     

،  ) 2002( راسة أبو معمـر     وكذلك د ) 2005(دولة وصالحية   أبو  واختلفت مع دراسة    . هذه الفقرة 

 العام والخـاص    نقطاعيال  في اإلستراتيجيبعدم ممارسة التخطيط    ) 2002  (ودراسة السالم والنجار  

 . اإلستراتيجيالواضح ألهمية التخطيط  باألردن ، وذلك لعدم الفهم

ـ " لدى إدارة الكلية رؤية واضحة للكلية       "   الثانيةالمرتبة  ) 10(احتلت الفقرة رقم     .2 وزن نسـبي   ب

 وهذه أيضـاّ اتفقـت مـع        ،اإلستراتيجي مما يدل على أهمية التوجه للعمل بالتخطيط          ، )83.02%(

 وذلك  )2005(عساف  دراسة  ، و ) 2006( ، ودراسة الدهدار    ) 2006( دراسة كل من من الدجني      

 . كفاءة علمية عاليةو وأن القائمين على التخطيط ذولتشابه مجتمع الدراسة،

بـوزن نسـبي     " لدى إدارة الكلية أهداف قصيرة األجـل         "الثالثة  المرتبة    )13(فقرة  احتلت ال . 3

 واتفقت هذه النتيجة    ،األجل في سير العمل    ويعزو الباحث ذلك ألهمية التخطيط قصير      ،   )82.79%(

 ).2005(مع نتيجة دراسة عساف 

 بـوزن    الرابعـة تلت المرتبة    اح  "تضع إدارة الكلية لنفسها غايات محددة      " )11( الفقرة رقم    نإ .4

.  وذلك ألهمية وجود الغايات التي ستعمل إدارات الكليات من أجـل تحقيقهـا              ، )%82.62(نسبي  

عسـاف  دراسـة   ، و ) 2006( ، ودراسة الدهدار    ) 2006( كل من الدجني    وهذا يتوافق مع دراسة     
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حيث تضع  ، )1984( Schaffer & Taylorودراسة  ) 1995( وكذلك دراسة الخفاجي ) 2005(

إدارات المؤسسات لها غايات لتحققها خالل مسيرتها في العمل، وكذلك وضع الغايات ضرورة ال بد               

  .اإلستراتيجيمنها لنجاح التخطيط 

بـوزن   " تتناسب رسالة الكلية مع تطورها المسـتقبلي "  الخامسةالمرتبة ) 9(رقم   احتلت الفقرة    .5

أن هناك نظرة مستقبلية تسعى إدارة الكليـة للوصـول           ويعزو الباحث ذلك إلى      ،%)82.56(نسبي

  ).2005(ونتيجة دراسة عساف ) 2006( وعززت هذه النتيجة نتيجة دراسة الدجني ،إليها

 احتلـت المرتبـة      "اإلسـتراتيجي لدى إدارة الكلية فهم واضح بالتخطيط       "   )1( إن الفقرة رقم     .6

ك إلى المستوى العلمي الذي وصلت إليه إدارة         ويعزو الباحث ذل    ، )%79.77(بوزن نسبي    السادسة

  دراسة  :، حيث دللت الدراسات السابقة على الرؤيا المستقبلية للمؤسسة من خالل رسالتها مثل            الكلية

 ، )2005(ودراسـة عسـاف   ،) 2006(ودراسة األشقر   ،  )2006( ، ودراسة الدهدار  )2006(الدجني  

حيث أظهـرت   ) 2002( مع دراسة السالم والنجار      ولم توافق    ).1995 ( وبايرمان ودراسة الخفاجي 

 الصناعية لديهم فهم واضح للمفهوم العلمـي        تمن المديرين في المنظما   ) %37.5(دراسته أن نسبة    

  . اإلستراتيجيللتخطيط 

 السـابعة  المرتبة   "تلتزم إدارة الكلية بالتخطيط المستمر لتطوير أدائها        " )  2( احتلت الفقرة رقم     .7

 .اهتمام إدارة الكلية بالتخطيط لتطوير أدائهـا        مدى   وهذه نسبة عالية تبين      ،)%78.14(بوزن نسبي   

 ودراسـة   ،) 2005( وعساف   ،) 2006(الدجني  وتوافقت نتيجة هذه الفقرة مع نتائج دراسة كل من          

، )2005(تتوافق مع دراسة كل من عطا اهللا  ولم ،)1997( Lashway ودراسة، )2003(العويسي 

 )2002( والنجـار ، ودراسة السالم)2002(وكذلك دراسة أبو معمر) 2005( دولة وصالحية    أبوودراسة  
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 والعمـل  تزو الباحث ذلك إلى نوع المؤسسـا      عحيث ال يوجد تخطيط مستمر في تلك المؤسسات وي        

 . في تلك المؤسساتاإلستراتيجيالقائم عليه ولعدم فهم ووضوح أهمية وجود التخطيط 

 " اإلسـتراتيجي تسعى إدارة الكلية إلى تحقيق الميزة التنافسية في التخطيط             ")8( قرة رقم ف ال ن إ .8

وهذا يدل على أهمية المنافسة بين الكليـات فـي          ،  )%77.67 (بوزن نسبي  الثامنةاحتلت المرتبة   

 وتوافقت هذه النتيجة مع كـل مـن   . لوصول إلى التميز  ة مما يعزز فكرة ا    اإلستراتيجي وضع الخطط 

 ، وكذلك دراسة   ) 2005(عساف   دراسة   ، و ) 2006( ، ودراسة الدهدار    ) 2006 (الدجني   دراسة

  ). 1995(الخفاجي وبايرمان 

بـوزن   التاسـعة المرتبـة    "  طويلة األجـل   تمتلك إدارة الكلية أهدافاً   " ) 12( احتلت الفقرة رقم     .9

م بتنفيـذها ،    ، ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية وضع الخطط طويلة األجل واالهتما          )%77.67(نسبي

 ودراسة الناصر  ،) 2005(دراسة عساف    النتيجة نتيجة     هذه  وأيدت ،من خالل البرامج المعدة لذلك    

ولم تتوافـق  ، ) 1984( Schaffer & Taylorودراسة   ،فر الخطط طويلة المدىافي تو) 2003(

 التخطيط  حيث أوضحت أنه يوجد خلط بين مفهوم      ) 2002( أبو معمر هذه النتيجة مع نتيجة دراسة      

  .ات والخططاإلستراتيجي والتخطيط طويل المدى وبين اإلستراتيجي

تستفيد إدارة الكلية من تجـارب المؤسسـات المماثلـة فـي التخطـيط              " ) 7( إن الفقرة رقم     .10

 ويرى الباحـث أنـه ال بـد مـن        ،)%77.44(بوزن نسبي    العاشرة احتلت المرتبة    " اإلستراتيجي

وتوافقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة       .ن لالستفادة منها واالسترشاد بها    االطالع على تجارب اآلخري   

 المنظمات التعليمية بالفكر الرئيسي الذي يساعد       اإلستراتيجيحيث يزود التخطيط    ) 1999( الجندي  

 .على تحديد القضايا الجوهرية التي تواجهها، ومن ثم إرشادها إلى صنع قرارات منطقية رشيدة
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 المرتبـة   "تحدد إدارة الكلية الفرص والتهديدات المحيطة بالكليـة          " )15(قرة رقم   احتلت الف   .11

 ويعزو الباحث ذلك إلى ضرورة األخـذ بعـين االعتبـار             ، )%75.58(بوزن نسبي الحادية عشرة   

 هـذه   ت ، وعـزز    سياسة الكلية  يالعوامل المحيطة بالكلية لوضعها صوب أعين المخططين وراسم       

،  )2005(، و دراسـة عسـاف     ) 2006( ، ودراسة الدهدار  ) 2006( الدجني النتيجة دراسة كل من   

حـول أهميـة   ، )1997 ( Lashway ودراسة) 1999 (Blissودراسة )  2003(العويسيودراسة 

 .تحليل البيئة الخارجية

الثانية المرتبة  " تشخص إدارة الكلية نقاط القوة والضعف في الكلية            ")14 (  احتلت الفقرة رقم    .12

البد من الوقوف عنده ودراسته وتحليلـه عنـد           وهذا أيضاً مؤشر   ،)%75.58 (بوزن نسبي  شرةع

 مرتفعة تدل على     نسبة  لما له من أهمية في سير عملية التخطيط ، وهذه          اإلستراتيجيالقيام بالتخطيط   

نتيجـة   النتيجـة  ه، وأيدت هذواضح لنقاط القوة والضعف في الكلية  وتحليل  أن لدى إدارة الكلية فهم      

، ودراسـة    )2005(، و دراسة عساف   ) 2006( ، ودراسة الدهدار  ) 2006( دراسة كل من الدجني   

حول أهمية تحليل البيئة ، )1997 ( Lashway ودراسة) 1999 (Blissودراسة )  2003(العويسي

 .الداخلية ويرجع ذلك لكفاءة المخطط وراسمي سياسة المؤسسة

 " اإلستراتيجية الكلية المقدرة على اتخاذ القرار السليم للتخطيط         لدى إدار   ") 6(إن الفقرة رقم     .13

 ويعزو الباحث ذلك الستقاللية إدارة الكليات       ،) %75.35(بوزن نسبي     عشرة ةالثالثاحتلت المرتبة   

  )2006( ، ودراسة الدهدار  )2006(الدجني، وهذا ما أظهرته دراسة      اإلستراتيجيفي عملية التخطيط    

 أعلى المسـتويات للتخطـيط   ىحيث ضرورة اتخاذ القرار السليم عل، )Lashway  )1997ودراسة

  .اإلستراتيجي
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 " ةاإلسـتراتيجي توفر إدارة الكلية اإلمكانات التي من شأنها تحقيق الخطة          " ) 5(احتلت الفقرة    .14

ـ   ويعزى ذلك الهتمام إدارة ال    ،  )%74.42 (بوزن نسبي  عشرة   ةالرابعالمرتبة   يط كلية بعملية التخط

حيـث تـوافر المهـارات      ) 2006(، وتوافقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة األشـقر          اإلستراتيجي

 المادية الالزمة أهـم عوامـل نجـاح وتطبيـق التخطـيط             واإلمكاناتوالكفاءات ونظم المعلومات    

  .اإلستراتيجي

 ةالخامسلمرتبة  ا " لدى إدارة الكلية خطة إستراتيجية على مستوى األقسام       " ) 4(الفقرة   احتلت .15

ة في الكليـة    اإلستراتيجيويرى الباحث ذلك إلى أهمية بناء الخطة        ،  )%73.95(بوزن نسبي    عشرة

، وتناسب  ةاإلستراتيجيلتكون القاعدة واألساس للخطة     تكبر    ثم  الصغيرة   الوحدات حيث أنها تبدأ من   

ة العليا إلى كافة الوحدات     حيث ترجع اإلدار  ) . 2003( نتيجة هذه الفقرة مع نتيجة دراسة  الناصر         

 .ة اإلستراتيجيالتنفيذية للحصول على البيانات والمعلومات عن األنشطة الالزمة لوضع الخطط 

تحلل إدارة الكلية العوامل االقتصادية المؤثرة فـي عمليـة التخطـيط            " ) 16(إن الفقرة رقم    . 16 

 ويعزو الباحث ذلك إلـى      ،)%72.09( بوزن نسبي      عشرة ةالسادس احتلت المرتبة     "اإلستراتيجي

 ومدى تأثيرهـا فـي الخطـة ،         ،  ةاإلستراتيجيأهمية تحليل العوامل االقتصادية عند وضع الخطة        

 .)1997 ( Lashwayودراسة ،)2005( ودراسة عساف،)2005(وتوافق ذلك مع دراسة عطا اهللا 

 المؤثرة في عملية التخطـيط    تحلل إدارة الكلية العوامل االجتماعية     " ) 17(احتلت الفقرة رقم      .17

مدى فهـم   إلى   ويعزو الباحث ذلك     ،)%71.09(بوزن نسبي     عشرة ةالسابعالمرتبة   " اإلستراتيجي

وأيدت هذه النتيجـة نتيجـة       .اإلستراتيجي االجتماعية في عملية التخطيط      تأثير العوامل ل الكلية   ةإدار

 .)1997 ( Lashway ودراسة، )2005(ودراسة عساف ، ) 2005(عطا اهللا دراسة 
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 المرتبـة    " ةاإلسـتراتيجي تلتزم إدارة الكلية بتنفيذ كل بنود الخطة         " )18(احتلت الفقرة رقم      .18

 ، رغم أن ترتيبها كان في ذيل القائمة إلى أن نسبتها تـدل              )%66.51( بوزن نسبي   عشرة ةالثامن

 . وتعمل على تنفيذ كافـة البنـود       ياإلستراتيج من إدارة الكلية بعملية التخطيط       اًعلى أن هناك التزام   

، ودراسة   )2005(، و دراسة عساف   ) 2006( الدجني  نتيجة كل من دراسة     مع هذه النتيجة توافقت  و

 .)1997 ( Lashway ودراسة) 1999 (Blissودراسة )  2003(العويسي

أن الوسط الحسـابي لجميـع فقـرات المجـال األول           ) 2-5(وبصفة عامة يبين جدول رقم      

 من الـوزن النسـبي      أكبر وهو إيجابي ألنه  ) %77.34(والوزن النسبي يساوي    ) 3.87(يساوي  

مما يدل على   ) 0.05(قل من   أوهي  ) 0.000(وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية      %" 60"المحايد  

 فـي   اإلسـتراتيجي  التخطـيط    بين) 0.05(نه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          أ

 . فيهاإلستراتيجيني في محافظات غزة ومدى التزام إدارة الكلية بالتخطيط مؤسسات التعليم التق

، ودراسـة األشـقر     )2006(وهذا توافق مع معظم الدراسات السابقة مثل دراسـة الـدجني            

، ) 2003(دراسـة العويسـي     ، و  )2005(ودراسة عسـاف      ،)2006(، دراسة الدهدار    )2006(

 سة ، ودرا) 1999( ، ودراسة الجندي ) 2002(والنجار السالم ودراسة ، )2003(ودراسة الخطيب 

 Bliss1999(  وآخــرون(ودراســة ، Lashway) 1997(، حيــث تناولــت مفهــوم التخطــيط 

 اإلسـتراتيجي ووضوح فكرة تبني التخطيط       ومدى االلتزام به من قبل إدارة المؤسسات       اإلستراتيجي

لكلية، وألهمية تحليل العوامل االجتماعيـة      لوضوح رؤية ورسالة ا   ويعزو الباحث هذه النتيجة      .فيها

اآلخرين، وتوافر الكفـاءات    واالقتصادية، واالستفادة من نقاط القوة والفرص المتاحة، ومن تجارب          

 .اإلستراتيجيالعلمية في الكليات التي من شأنها تنمي وتطور عملية التخطيط 
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اسة أبو دولة وصالحية     وكان هناك تعارض من قبل بعض الدراسات لبعض الفقرات مثل در          

                                                                                                                   

 )2-5(جدول رقم 
 )اإلستراتيجيمدى التزام إدارة الكلية بالتخطيط (نتائج فقرات المجال األول 
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 6 0.000 10.648 79.77 3.99 .اإلستراتيجييط لدى إدارة الكلية فهم واضح بالتخط 1

 7 0.000 10.432 78.14 3.91 .تلتزم إدارة الكلية بالتخطيط المستمر لتطوير أدائها 2

 1 0.000 15.001 84.65 4.23 .اإلستراتيجيلدى إدارة الكلية قناعة بالتخطيط  3

 15 0.000 6.928 73.95 3.70 .لدى إدارة الكلية خطة إستراتيجية على مستوى األقسام 4

 14 0.000 7.300 74.42 3.72 .ةاإلستراتيجيتوفر إدارة الكلية اإلمكانات التي من شأنها تحقيق  الخطة  5

 13 0.000 7.879 75.35 3.77 .اإلستراتيجيلدى إدارة الكلية المقدرة على اتخاذ القرار السليم للتخطيط  6

7 
ت المماثلة في التخطيط تستفيد إدارة الكلية من تجارب المؤسسا

 .اإلستراتيجي
3.87 77.44 9.206 0.000 10 

 8 0.000 7.524 77.67 3.88  .اإلستراتيجيتسعى إدارة الكلية إلى تحقيق الميزة التنافسية في التخطيط  8

 5 0.000 11.730 82.56 4.13 .تتناسب رسالة الكلية مع تطورها المستقبلي 9

 2 0.000 13.515 83.02 4.15 .اضحة للكليةلدى إدارة الكلية رؤية و 10

 4 0.000 15.014 82.62 4.13 .تضع إدارة الكلية لنفسها غايات محددة 11

 9 0.000 9.242 77.67 3.88 .تمتلك إدارة الكلية أهدافُا طويلة األجل 12

 3 0.000 13.219 82.79 4.14 .لدى إدارة الكلية أهدافًا قصيرة األجل 13

 12 0.000 8.686 75.58 3.78 .ة الكلية نقاط القوة والضعف في الكليةتشخص إدار 14

 11 0.000 9.472 77.21 3.86 .تحدد إدارة الكلية الفرص والتهديدات المحيطة بالكلية 15

16 
تحلل إدارة الكلية العوامل االقتصادية المؤثرة في عملية التخطيط 

 .اإلستراتيجي
3.60 72.09 6.154 0.000 16 

17 
حلل إدارة الكلية العوامل االجتماعية المؤثرة في عملية التخطيط ت

 .اإلستراتيجي
3.57 71.40 5.861 0.000 17 

 18 0.002 3.261 66.51 3.33 .ةاإلستراتيجيتلتزم إدارة الكلية بتنفيذ آل بنود الخطة  18

  12.7230.000 77.34 3.87 جميع فقرات المجال 

 1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 85(رية  الجدولية عند درجة حtقيمة 



 126

 . في الكلية>اإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيط  :المجال الثاني 

" 4"باستثناء الفقرة رقم    (  في جميع الفقرات ايجابية       المجتمع  أن آراء  )3-5(جدول رقم   يبين  

قـل  أ ومستوى المعنوية    %"60" من   أكبرحيث أن الوزن النسبي لكل فقرة       ) ةفيها سلبي ؤهم  كانت آرا 

التخطـيط  وعي وإدراك إدارة الكليـة بأهميـة نشـر ثقافـة            ، ويعزو الباحث ذلك إلى      )0.05(من

 .اإلستراتيجي وانعكاس ذلك على كفاءة وجودة عملية التخطيط  ،في الكلية اإلستراتيجي

 : التالي  )3-5(جدول رقم يبين و

تربط "  هأنـى  ــ يوافقون عل  المجتمعني أن أفراد    بمع وليالمرتبة األ احتلت  ) 2(أن الفقرة رقم     .1

 ويعزو الباحث   ،)%81.16( بوزن نسبي " ة بثقافة المجتمع المحلي     اإلستراتيجيإدارة الكلية سياستها    

ألن  ، بثقافة المجتمع  اإلستراتيجيإدارة الكلية بربط ثقافتها في التخطيط       لدى  ذلك إلى القناعة الكاملة     

 هـذه النتيجـة  نتيجـة    أيدتومما يؤدي إلى نجاح عملية التخطيط،  ،تمعالكليات هي جزء من المج   

 مـن   ،)1997 (Lashway ودراسـة ) 1999( الجندي   ، ودراسة ) 2005(  عساف   دراسة كل من  

، ومن خـالل التغطيـة اإلعالميـة للرؤيـة، والخطـة            المؤسسة تجاه   خالل تنمية روح المسؤولية   

 .سةة وترويجها داخل وخارج المؤساإلستراتيجي

بوزن " يلتزم العاملون في الكلية بقرارات اإلدارة العليا        "   الثانيةالمرتبة  ) 14(احتلت الفقرة رقم     .2

، وااللتزام به من قبل     اإلستراتيجي مما يدل على أهمية التوجه للعمل بالتخطيط          ، )%80.70(نسبي  

العليا وااللتزام بها وجـاءت     حيث ال بد من نشر ثقافة حب العمل واحترام قرارات اإلدارة            العاملين  

 .  هذه النتيجةلتتوافق مع) 1984( Schaffer & Taylor ودراسة )2003(دراسة العويسي 
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تساعد ثقافة الكلية في تكامل الوحدات اإلدارية بمـا يخـدم            "الثالثة  المرتبة   ) 11(احتلت الفقرة   . 3

الـذي يبـدأ مـن      ية التخطيط   ويعزو الباحث ذلك ألهم     ، )%80.23(بوزن نسبي " عملية التخطيط   

 شـامالً ،    اإلسـتراتيجي الوحدات الصغيرة ، ويعكس ذلك دور إدارة الكلية بأن يكـون التخطـيط              

 Schaffer & Taylorودراسـة   ،)1999(  ودراسة الجنـدي  ،) 2003( وتوافقت دراسة الناصر

اء ال يشـركون    ية المـدر  ببأن غال ) 2003 (  دراسة الفرا  معمع هذه النتيجة ، وتعارضت      ) 1984(

 .  في المنشآت الصناعيةتالقراراالمستويات الدنيا في عملية التخطيط أو اتخاذ 

ة في الكلية على رفع مسـتوى الخـدمات التـي           اإلستراتيجيتركز الخطة   "  )13( الفقرة رقم    نإ .4

خطيط لنجاح عملية الت   وذلك    ، )%75.98( بوزن نسبي     الرابعة احتلت المرتبة  " تقدمها للمستفيدين 

 وأيـدت  .تقوم إدارة الكلية بتعزيز عملها وخدماتها للمستفيدين من تلك الخـدمات          حيث   اإلستراتيجي

 ، ودراسـة  )1999( Blissسـة   ، ودرا ) 1999(  ودراسة الجندي    ، )Seibert) 2004دراسة  ذلك  

Lashway) 1997(،   ودراسةSchaffer & Taylor )1984( ،   وذلك من خـالل تطـوير األداء

  .خدمة الطلبة والزبائنوتحسين 

تشجع إدارة الكلية العاملين على المشاركة في التخطيط         " الخامسةالمرتبة  ) 1( احتلت الفقرة رقم     .5

 ويعزو الباحث ذلك إلى أن هناك نظرة مستقبلية تسـعى           ،) %75.12 (بوزن نسبي  " اإلستراتيجي

 وهذا  .اإلستراتيجيها بعملية التخطيط    العاملين في  إشراك، وذلك من خالل     إدارة الكلية للوصول إليها   

ــا أوضــحته ــو معمــر  و ،)2003(دراســة العويســي  م   ودراســة ، )2002(دراســة أب

Lashway)1997(،     ودراسة الخفاجي وبايرمان )وعارضت هذه النتيجة نتيجـة دراسـة       ) 1995

ـ     ) 2003( دراسة الفرا   ،  ) 2003(، ودراسة الناصر    ) 2003(الخطيب   ة في عدم إشـراك غالبي

 .اإلستراتيجيالعاملين في التخطيط 
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احتلـت  " ة  اإلستراتيجيتحترم إدارة الكلية آراء العاملين فيها حول الخطة         "   )3( إن الفقرة رقم     .6

 الثقافي واالجتمـاعي   ويعزو الباحث ذلك إلى المستوى        ، )%73.26(بوزن نسبي    السادسةالمرتبة  

 ثقافة االحترام المتبادل حيث أنها تعمل في مؤسسات          واهتمامها بنشر  ،الذي وصلت إليه إدارة الكلية    

 دراسة  و ،)2003(العويسي   دراسة   النتيجة نتيجة ووافقت هذه    .تعليم عال تقدر وتجل العاملين فيها     

   . )1997(Lashway  ودراسة، ) 2002(أبو معمر 

 السابعةالمرتبة  " لكلية  تنمي إدارة الكلية الشعور باالنتماء للعمل في ا       " )  15( احتلت الفقرة رقم     .7

بتنمية شـعور االنتمـاء     إدارة الكلية   مدى اهتمام    وهذه نسبة عالية تبين      ،)  %73.02(بوزن نسبي   

 وتوافقـت   ، اإلستراتيجي في عملية التخطيط     ةوالمحبة للكلية لما له أهمية في نجاح سياسات اإلدار        

 Lashway ، ودراسـة  )1999( Blissسـة   ، ودرا )1999( الجندي   نتيجة دراسة    هذه النتيجة مع  

 . العاملينوإشراكوذلك من خالل تطوير األداء  ).1984(Schaffer & Taylorودراسة  ،)1997(

 احتلت المرتبـة     "تراعي إدارة الكلية الثقافة التنظيمية في عملية التخطيط         " )12(قرة رقم   ف ال ن إ .8

ودور الثقافة التنظيميـة فـي نجـاح    ويعزو الباحث ذلك ألهمية   ،  ) %71.40( بوزن نسبي  الثامنة

 ).2005( هذه النتيجة دراسة عساف أيدت ة واإلستراتيجيالخطة 

تراعي إدارة الكلية الثقافة السائدة بين العاملين بمـا يخـدم التخطـيط             " ) 6( احتلت الفقرة رقم     .9

 إلى نجاح وهذا أحد األسباب التي تؤدي   ،  ) %68.84( بوزن نسبي  التاسـعة المرتبة   " اإلستراتيجي

سـة  ، ودرا )1999(الجنـدي  نتيجـة دراسـة      وتوافقت هذه النتيجة مع    اإلستراتيجيعملية التخطيط   

Bliss)1999( ودراسة Lashway) 1997(،   ودراسةSchaffer & Taylor )1984 ( من تعزيز

 . مبادئ المحبة وإشراكهم في عملية التخطيط 
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 "ةاإلستراتيجيية بروح الفريق الواحد إلعداد الخطة       يعمل العاملون في الكل     ")7( إن الفقرة رقم     .10

ويعزو الباحث ذلك ألهمية نشر ثقافـة العمـل    ،) %68.84(بوزن نسبي  التاسـعة احتلت المرتبة  

 ، وهذه الثقافة تقوم إدارة الكلية بنشرها بـين          اإلستراتيجيبروح الفريق الواحد في عملية التخطيط       

ودراسـة الجنـدي    ،  )2005(ودراسة عساف    ،)2006(دجني  ، وهذا ما وضحته دراسة ال     العاملين

 .)1997 (Lashway ودراسة) 1999(

" اإلستراتيجييوفر العاملون المعلومات الالزمة لتنفيذ أنشطة التخطيط        " ) 8( احتلت الفقرة رقم     .11

 ودور المعلومات في    مدى أهمية  ويعزو الباحث ذلك إلى       ، )%68.60( بوزن نسبي  العاشرةالمرتبة  

، ومشاركة اإلدارة فيهـا      والتي على العاملين توفيرها    اإلستراتيجينشطة الخاصة بالتخطيط    تنفيذ األ 

عبـد الـرحمن    ، ودراسة   ) 2003(، ودراسة الناصر    ) 2006(األشقر  من   فكانت نتيجة دراسة كل   

 . لهذه النتيجة موافقة)2002(، ودراسة حسين ) 2001(

ة مـع العـاملين دون فـرض        اإلستراتيجيإدارة الكلية الخطة    تناقش     ")5(  احتلت الفقرة رقم      .12

ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية التعبير       ،) %68.37( بوزن نسبي  عشرةالحادية  المرتبة   "اإلمالءات  

 . اإلستراتيجيند القيام بالتخطيط عن الرأي وسيادة المناخ الديمقراطي في العمل ع

احتلت  " كلية العاملين فيها باستمرار على خططها المستقبلية      تُطلع إدارة ال   " )9(إن الفقرة رقم     .13

أهمية التغذية الراجعة في    إلى   ويعزو الباحث ذلك     ،) %68.37(بوزن نسبي   عشرة لحاديةاالمرتبة  

حيث كان  ) 2005(وقد عارضت هذه النتيجة دراسة أبودولة وصالحية        ة  اإلستراتيجيتطوير الخطط   

 . في إدارة الموارد البشريةاإلستراتيجيأحد معوقات التخطيط ة عدم وجود نظام التغذية الراجع
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  " اإلسـتراتيجي تشرك إدارة الكلية العاملين فيها بدراسة معوقات التخطيط         ) 10(احتلت الفقرة    .14

ويعزى ذلك الهتمام إدارة الكلية بعملية التخطـيط        ،  ) %66.05( بوزن نسبي  عشرة   الثانيةالمرتبة  

 .فية تجنب المعوقات في تطوير الخطط المستقبليةكيو ، اإلستراتيجي

المرتبة  " تتحول مناقشة اآلراء حول العمل في الكلية إلى خالفات شخصية         " ) 4(الفقرة   احتلت .15

و هي سلبية من الناحية اإلحصائية ولكـن تعكـس آراء           ،  ) %50.93(بوزن نسبي     عشرة ةالثالث

مناخ الذي يسود هو مناخ جيد ال تتخلله خالفـات تـؤدي      بأن ال   ، اإلستراتيجيالعاملين في التخطيط    

 . إلى تعطيل التخطيط

أن الوسط الحسابي لجميع فقـرات المجـال الثـاني          ) 3-5(وبصفة عامة يبين جدول رقم      

 مـن الـوزن النسـبي المحايـد         أكبر  وهو    )%71.46( والوزن النسبي  يساوي      )3.57(يساوي  

مما يـدل  فهي إيجابية  )0.05(قل من أوهي ) 0.000( وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية   %" 60"

 في  اإلستراتيجي التخطيط   بين) 0.05(نه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          أعلى  

 .  اإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيط ومؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة 

ـ  وقد اتفقت نتائج هذا المجال مع نتائج     ،) 2006(األشـقر  ، ودراسة  )2006(دجني دراسة ال

ودراسـة أبـو    ،  )2003(ودراسـة الفـرا    ، )2004 (Seibert ودراسـة ) 2005(دراسة عسـاف  

 Lashway ودراسـة  ،)1999 (وآخرونBlis سة ، ودرا)1999(  ودراسة الجندي،)2002(معمر

ة المؤسسـة   همية دور ثقاف  ويبرر الباحث هذه النتيجة أل     )1987( Ramanufam ، ودراسة )1997(

 ، ومـدى اهتمـام      ، وتفاعل العاملين في المؤسسة مع بعضـهم الـبعض         اإلستراتيجيفي التخطيط   

 .  اإلستراتيجياإلدارات بالعمل كفريق واحد ، وتوفير المناخ الديمقراطي في عملية التخطيط 
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 )3-5(جدول رقم 

 )>ي الكليةف>اإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيط (نتائج فقرات المجال الثاني 
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 5 0.000 7.323 75.12 3.76 اإلستراتيجيتشجع إدارة الكلية العاملين على المشارآة في التخطيط  1
 1 0.008 2.715 81.16 4.06 ة بثقافة المجتمع المحلياإلستراتيجيتربط إدارة الكلية سياستها  2
 6 0.000 6.288 73.26 3.66 .ةاإلستراتيجيتحترم إدارة الكلية آراء العاملين فيها حول الخطة  3
 13 0.001 3.436- 50.93 2.55 .تتحول مناقشة اآلراء حول العمل في الكلية إلى خالفات شخصية 4
ة مع العاملين دون فرض اإلستراتيجيتناقش إدارة الكلية الخطة  5

 .اإلمالءات
3.42 68.37 4.191 0.000 11 

تراعي إدارة الكلية الثقافة السائدة بين العاملين بما يخدم التخطيط  6

 .اإلستراتيجي
3.44 68.84 4.752 0.000 9 

يعمل العاملون في الكلية بروح الفريق الواحد إلعداد الخطة  7

 .ةاإلستراتيجي
3.44 68.84 3.649 0.000 9 

 10 0.000 4.245 68.60 3.43 .اإلستراتيجي الالزمة لتنفيذ أنشطة التخطيط يوفر العاملون المعلومات 8
 11 0.001 3.368 68.37 3.42 .ُتطلع إدارة الكلية العاملين فيها باستمرار على خططها المستقبلية 9

تشرك إدارة الكلية العاملين فيها بدراسة معوقات التخطيط  10

 .اإلستراتيجي
3.30 66.05 2.636 0.010 12 

تساعد ثقافة الكلية في تكامل الوحدات اإلدارية بما يخدم عملية  11

 .التخطيط 
4.01 80.23 2.100 0.039 3 

 8 0.000 6.816 71.40 3.57 .تراعي إدارة الكلية الثقافة التنظيمية في عملية التخطيط 12
ة في الكلية على رفع مستوى الخدمات التي اإلستراتيجيترآز الخطة  13

 .ا للمستفيدينتقدمه
3.85 76.98 8.999 0.000 4 

 2 0.000 10.224 80.70 4.03 .يلتزم العاملون في الكلية بقرارات اإلدارة العليا 14
 7 0.000 5.637 73.02 3.65 .تنمي إدارة الكلية الشعور باالنتماء للعمل في الكلية 15

  0.000 6.845 71.46 3.57 جميع فقرات المجال 

 1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 85(لية عند درجة حرية  الجدوtقيمة 



 132

 . الهيكل التنظيميمدى توافر  :المجال الثالث 

ن الوزن النسـبي    إيجابية حيث   إ في جميع الفقرات     المجتمعأن آراء   ) 4-5(يبين جدول رقم    

  ، مما يعزز أهميـة وجـود هيكـل         )0.05(قل من   أومستوى المعنوية   %" 60" من   أكبرلكل فقرة   

 . فيهااإلستراتيجيتنظيمي واضح في الكلية يساعد على نجاح التخطيط 

 :التالي  )4-5(جدول رقم يبين و 

تتوافر "  هأنـى  ــ يوافقون عل  المجتمعبمعني أن أفراد     وليالمرتبة األ احتلت  ) 3( أن الفقرة رقم   .1

" ة  اإلسـتراتيجي شة الخطة   قنوات اتصال فعالة بين اإلدارة العليا والمستويات اإلدارية األخرى لمناق         

 ويعزو الباحث ذلك إلـى القناعـة الكاملـة إلدارة الكليـة بـالتخطيط                ، )%73.72( بوزن نسبي 

الوصول ، ودور قنوات االتصال في الهيكل التنظيمي في          ألهميته في تطور ونمو الكلية     اإلستراتيجي

 Mintzbergسـة    ودرا ،)1999(دراسـة الجنـدي   إلى خطة إستراتيجية واضحة، وكانت نتيجـة        

 . لهذه النتيجة بضرورة توافر قنوات اتصال فعالة موافقة) 1995(

يتناسب الهيكل التنظيمي في الكلية مع عملية التخطـيط         "   الثانيةالمرتبة  ) 1(احتلت الفقرة رقم     .2

وجود الهيكل التنظيمي الذي يسـاعد       مما يدل على أهمية       ، )%72.79(بوزن نسبي    " اإلستراتيجي

 ).2005( وأيدت هذه النتيجة دراسة عساف  .اإلستراتيجيالتخطيط اح عملية في نج

 " اإلسـتراتيجي تخدم المواقع الوظيفية الحالية عملية التخطيط       الثالثة  المرتبة   ) 7(احتلت الفقرة   . 3

أن المواقع الوظيفية في الهيكل التنظيمي الحـالي   إلى ويعزو الباحث ذلك ،) %71.63( بوزن نسبي 

 كفاءة تعزز عملية التخطيط     و، ألن الذي يشغل هذا المنصب ذو       اإلستراتيجية لعملية التخطيط    مناسب

حيث طبقت على الجامعـة      ) 2006( وتوافقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدجني         . اإلستراتيجي

 .ةاإلستراتيجي لخدمة الخطة ةاإلسالمية والتي تتوافر بها الهياكل التنظيمي
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احتلـت   "  في كافـة المسـتويات     اإلستراتيجيتعزز إدارة الكلية التخطيط     "  )8(قم   الفقرة ر  نإ .4

 من إدارة الكليـة بعمليـة       اًويرى الباحث أن هناك التزام      ، )%71.63(بوزن نسبي    الثالثةالمرتبة  

 وذلك لبناء خطة إستراتيجية صحيحة       تنظيمية إلى أكبر وحدة    ة من أصغر وحد   اإلستراتيجيالتخطيط  

 ) . 2003( هذه النتيجة مع نتيجة الناصر وتوافقت

تمـارس اإلدارة دوراً رقابيـاً علـى تنفيـذ الخطـة            "  الرابعـة المرتبة  ) 5( احتلت الفقرة رقم     .5

وضوح نظام الرقابة المتبع فـي       ويعزو الباحث ذلك إلى      ،) %70.93( بوزن نسبي  " ةاإلستراتيجي

دراسـة  ، و) 2005(  عسـاف  فكانت دراسة ،   وجدية في العمل في تنفيذ الخطط      المؤسسات التقنية 

Lashway) 1997( تلك النتيجةل موافقة. 

احتلت  " اإلستراتيجيتحدد أوجه النشاط في الهيكل التنظيمي وفقاً للتخطيط         "  )4( إن الفقرة رقم     .6

الفهم الواضح لدور التخطـيط      ويعزو الباحث ذلك إلى       ، )%70.70(بوزن نسبي    الخامسةالمرتبة  

ـ  ، المؤسسـات ا في نجاح سير العمـل فـي   اتيجياإلستر  Schaffer & Taylorدراسـة  ت دوأك

 . هذه النتيجة )1987  (Ramanufamودراسة  ،)1984(

 " بمعدل دوران العاملين في الهيكل التنظيمي      اإلستراتيجييتأثر التخطيط    ") 9( احتلت الفقرة رقم     .7

ور في  ث أن تجديد األفكار والخبرات لها د      ويرى الباح  ،) %69.77( بوزن نسبي    السادسةالمرتبة  

 ).1999( وأيدت هذه النتيجة دراسة الجندي اإلستراتيجينجاح التخطيط 

تعتمد إدارة الكلية مبدأ التنسيق مع الكليات ذات العالقة عند وضع الخطـط                ")6( القرة رقم    ن إ .8

التنسـيق  ا يدل على أهميـة      وهذ،  ) %65.58( بوزن نسبي  السابعةاحتلت المرتبة    " ةاإلستراتيجي
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للوصـول إلـى    ة  اإلسـتراتيجي  بين الكليات في وضع الخطط       والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب   

 .  اإلستراتيجيتحقيق األهداف المنشودة لكل كلية من عملية التخطيط 

المرتبـة    " تسيطر المركزية على عملية التخطيط واتخـاذ القـرارات         ") 2( احتلت الفقرة رقم     .9

 ال بد من    اإلستراتيجيأن قرار التخطيط    ، ويعزو الباحث ذلك إلى      ) %65.12( بوزن نسبي  الثامنة

، ) 2003( وتوافقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الفـرا          أن يتخذ في أعلى الهرم التنظيمي للمؤسسة      

 . )2003(، ودراسة الخطيب ) 2003(ودراسة الناصر 

الوسط الحسـابي لجميـع فقـرات المجـال األول          أن  ) 4-5(وبصفة عامة يبين جدول رقم      

%" 60" من الوزن النسبي المحايد      أكبر وهو   )%70.21( والوزن النسبي  يساوي      )3.51(يساوي  

نه توجد عالقة   أ مما يدل على     )0.05(قل من   أ وهي   )0.000(وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية      

 في مؤسسـات التعلـيم      اإلستراتيجيط   التخطي بين) 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       

 .التقني في محافظات  غزة والهيكل التنظيمي للكلية

، )2005( دراسة عساف ، و )2006( الدجني   واتفقت نتائج هذا المجال مع نتائج دراسة كل من        

، ودراسة الخطيب   ) 2003(  ودراسة الناصر  ،)2003(دراسة الفرا    و ، )Seibert) 2004ودراسة  

ــدي، و دراســ)2003(  Mintzbergودراســة ، )1997 (Lashwayدراســة و ،)1999( ة الجن

 ويعـزو   ،)1984(Schaffer & Taylor دراسـة  ، و)1987( Ramanufamودراسة  ،)1995(

 جيدة ، وتبادل للخبرات      اتصال في توفير قنوات     أهمية دور الهيكل التنظيمي   الباحث هذه النتيجة إلى     

 ، وتوافر نظام     المناسبة والفعالة  العليا في اتخاذ القرارات    إلدارةدور ا  وكذلك   ،والمعلومات والمعرفة   

 .المؤسسات التقنية في اإلستراتيجيالتخطيط عملية  نجاح عمل على، كل ذلك ي رقابي جيد
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 )4-5(جدول رقم 

 )الهيكل التنظيمي للكلية(نتائج فقرات المجال الثالث 

سل
سل
م
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 2 0.000 5.706 72.79 3.64. اإلستراتيجييتناسب الهيكل التنظيمي في الكلية مع عملية التخطيط  1

 8 0.048 2.010 65.12 3.26 .تسيطر المركزية على عملية التخطيط واتخاذ القرارات 2

دارية تتوافر قنوات اتصال فعالة بين اإلدارة العليا والمستويات اإل 3

 .ةاإلستراتيجياألخرى لمناقشة الخطة 
3.69 73.72 6.619 0.000 1 

 5 0.000 5.490 70.70 3.53 .اإلستراتيجيتحدد أوجه النشاط في الهيكل التنظيمي وفقاً للتخطيط  4

 4 0.000 5.182 70.93 3.55 .ةاإلستراتيجيتمارس اإلدارة دوراً رقابياً على تنفيذ الخطة  5

ة الكلية مبدأ التنسيق مع الكليات ذات العالقة عند وضع تعتمد إدار 6

 .ةاإلستراتيجيالخطط 
3.28 65.58 2.714 0.008 7 

 3 0.000 5.595 71.63 3.58  .اإلستراتيجيتخدم المواقع الوظيفية الحالية عملية التخطيط  7

 3 0.000 5.743 71.63 3.58 .  في كافة المستوياتاإلستراتيجيتعزز إدارة الكلية التخطيط  8

 بمعدل دوران العاملين في الهيكل اإلستراتيجييتأثر التخطيط  9

 .التنظيمي
3.49 69.77 4.516 0.000 6 

  7.0000.000 70.21 3.51 جميع فقرات المجال 

 1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 85( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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 .يةكفاءة الموارد البشر:  المجال الرابع

ن الـوزن   إحيث  ،   يجابيةإ في جميع الفقرات      المجتمع أن آراء أفراد  ) 5-5( يبين جدول رقم  

 وذلك ألهمية كفاءة العنصر     ، )0.05(قل من   ومستوى المعنوية أ  %" 60" من   أكبرالنسبي لكل فقرة    

البشري في التخطيط اإلستراتيجي ، ودوره في نجاح الخطط الموضوعة في الوصـول لألهـداف               

  .وهي محايدة) 0.603( بمستوى داللة ) 7(ويستثنى من ذلك الفقرة رقم .ودةالمنش

 :التالي )5-5(جدول رقم يبين و

تتوافر "  هأنـى  ــ يوافقون عل  المجتمعبمعني أن أفراد     وليالمرتبة األ احتلت  ) 1(ن الفقرة رقم  إ .1

 ويعزو الباحث    ، )%80.93(بوزن نسبي    " اإلستراتيجيفي الكلية كفاءات تقنية قادرة على التخطيط        

  فـي  اإلسـتراتيجي المستوى العلمي والتقني الذي وصل إليه القـائمون علـى التخطـيط             ذلك إلى   

، ودراسـة األشـقر     )2006(الـدجني    دراسـة     مع نتيجة   هذه النتيجة  المؤسسات التقنية ، وتوافقت   

 .) 2002(أبو معمر، ودراسة )2006(

تهتم إدارة الكلية بتعيين الكفاءات العلمية واإلدارية فـي          " يةالثانالمرتبة  ) 8(احتلت الفقرة رقم     .2

 مما يدل على أهميـة التوجـه للعمـل بـالتخطيط            ، )%75.81( بوزن نسبي " المناصب اإلدارية   

 وتوافقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة       . ومدى تغذية الهيكل التنظيمي بالكفاءات العلمية      اإلستراتيجي

 Schaffer & Taylorودراسـة   ،)1987( Ramanufamودراسـة   ،)1995(الخفاجي وبايرمان

)1984( .  

يتوافر لدى العاملين في الكلية القدرة علـى المشـاركة فـي       " الثالثة  المرتبة   ) 3(احتلت الفقرة   . 3

ات الكليـات   إلى اهتمام إدار  ويعزو الباحث ذلك    ،   )%73.49(بوزن نسبي    " اإلستراتيجيالتخطيط  
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هـذه  توافقـت    و .  لها ، ووضوح مفهومه وأهميته   اإلستراتيجيديها على التخطيط    بتدريب العاملين ل  

 ).1999( ، ودراسة الجندي ) 2006( دراسة الدجني مع نتيجة النتيجة 

ن التزام بالفرص التدريبية المقدمة من إدارة الكلية في مجـال           يلدى العامل "  )10( الفقرة رقم    نإ .4

تطـوير   وذلك ألهميـة      ، )%72.79( بوزن نسبي     الرابعةرتبة  احتلت الم  " اإلستراتيجيالتخطيط  

 ، وتوافقت هـذه     ةاإلستراتيجيوتحسين وتطوير الخطط    ،   اإلستراتيجيالكفاءات العاملة في التخطيط     

 ،)1997 (Lashway، ودراسـة      )2002(دراسة حسـين    ، و )2003( دراسة العويسي  النتيجة مع 

 ).1995(الخفاجي وبايرمانودراسة 

يسعى العاملون على تطوير قدراتهم وتحسينها وتنميتها       "  الخامسةالمرتبة  ) 5(ت الفقرة رقم     احتل .5

أهمية مشاركة   ويعزو الباحث ذلك إلى      ، )%72.56 (بوزن نسبي  " اإلستراتيجيفي مجال التخطيط    

، ودراسـة    )2006( دراسـة الـدجني      وأيدت .اإلستراتيجيالعاملين المستمرة في عملية التخطيط      

Lashway) 1997(هذه النتيجة . 

 التي تمكنهم من إبداء رأيهـم فـي تعـديل الخطـة             برةالخيمتلك العاملون   "  )6( إن الفقرة رقم     .6

 ويعزو الباحث ذلك إلى المستوى       ، )%71.40(بوزن نسبي    السادسةاحتلت المرتبة   " ة  اإلستراتيجي

 وهـذه  ، وتمرسهم في هذا المجاليجياإلستراتالعاملون في التخطيط الذي وصل إليه     والتقني   العلمي

 .)1997 (Lashwayودراسة  ) 1999(الجندي دراسة و، )2006(دراسة الدجنيالنتيجة وافقت 

 السابعةالمرتبة   " اإلستراتيجيلدى العاملين في الكلية معرفة بالتخطيط       " ) 2( احتلت الفقرة رقم     .7

 العاملين ومعرفتهم وتطـوير أدائهـم      تبين مدى اهتمام  جيدة   وهذه نسبة    ،) %71.16(بوزن نسبي   
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) 1999(ودراسـة الجنـدي     ،  )2006(دراسة الـدجني   هذه النتيجة    وافقتو اإلستراتيجيبالتخطيط  

 ).2005(رضتها دراسة أبو دولة وصالحية اوع .)Lashway) 1997ودراسة  

 " اإلستراتيجييط  تقدم إدارة الكلية التدريب الكافي للعاملين في مجال التخط          ")9(قرة رقم   ف ال ن إ .8

ـ  اتويعزو الباحث ذلك ألهمية دور إدار     ،  ) %66.74( بوزن نسبي  الثامنةاحتلت المرتبة     ات الكلي

  .، وتحسين الخطط الموضوعةاإلستراتيجيفي تطوير وتحسين أداء القائمين على التخطيط 

لية والعربية فـي    توفر إدارة الكلية فرص المشاركة في المؤتمرات المح       " ) 4( احتلت الفقرة رقم     .9

، ويعزو الباحث ذلك إلـى      ) %66.28( بوزن نسبي  التاسعةالمرتبة  "  اإلستراتيجيمجال التخطيط   

، وتنمية قدراتهم   اإلستراتيجيفي تنويع مجال التدريب للقائمين على التخطيط        إدارات الكليات   اهتمام  

 .  )2006( دراسة الدجني توافق مع وهذا ونقل تجارب اآلخرين في هذا المجال

  "  على عاتق العـاملين فـي الكليـة        اإلستراتيجي التخطيط   تقع مسؤولية " ) 7( إن الفقرة رقم     .10

  وهـي محايـدة،    0.603)(معنويـة     ومستوى ،) %61.16(بوزن نسبي    العاشرةاحتلت المرتبة   

وهـذا   ويعزو الباحث ذلك إلى أن قرار التخطيط ومسؤوليته المباشرة يقع على عاتق اإلدارة العليـا              

 ودراسـة   ،اإلسـتراتيجي ملين في عملية التخطيط     ا بعدم إشراك الع   )2003(توافق مع دراسة الفرا     

 .حيث توكل عملية التخطيط للجان استشارية خارجية) 2006(الدهدار 

أن الوسط الحسابي لجميع فقـرات المجـال الرابـع          ) 5-5(وبصفة عامة يبين جدول رقم      

%" 60" من الوزن النسبي المحايـد  أكبر وهو )%71.23(ي  والوزن النسبي يساو  )3.56(يساوي  

نه توجد عالقـة    أ مما يدل على     )0.05(قل من أ وهي   )0.000(وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية      
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 في مؤسسـات التعلـيم      اإلستراتيجي التخطيط   بين) 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       

 .شريةالتقني في محافظات غزة وكفاءة الموارد الب

، ودراسـة   )2006( الدهـدار  ، ودراسـة  )2006( الدجني كل من وهذا توافق مع نتائج دراسة      

، ودراسـة أبـو دولـة و     )2005(ودراسـة عسـاف  ، )2005( ودراسة عطااهللا ،  )2006(األشقر  

) 2003( ودراسة الناصـر  ،  ) 2003(الفرا  ودراسة  ،  )2004 (Seibertودراسة  ) 2005(صالحية

ودراسة أبو  ) 2002(، ودراسة السالم والنجار     )2003(ودراسة الخطيب   ) 2003(ودراسة العويسي   

 الخفـاجي   ودراسـة  ،)1997 (Lashwayودراسـة    ،) 1999(  راسة الجندي ، ود )2002(معمر  

 ،)1984( Schaffer & Taylorودراسـة   ،)1987  (Ramanufamودراسة  ،)1995(وبايرمان

  .اإلستراتيجينجاح عملية لتخطيط من حيث أهمية دور كفاءة الموارد البشرية في 

ـ  الذي يمتلكـه ا    ويبرر الباحث هذه النتيجة إلى المستوى العلمي والتقني        مـدى  ن ، و  ولمخطط

وللدور الذي   ومعرفتهم ،    بخبراتهم ومعلوماتهم تهم   ومشارك  ، ممارستهم للتدريب على وضع الخطط    

التخطيط عملية  في  داء العاملين   تشجيع وتعزيز وتطوير وتحسين أ     من حيث    إدارات الكليات تقوم به   

 . اإلستراتيجي
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 )5-5(جدول رقم 

 )آفاءة الموارد البشرية(نتائج فقرات المجال الرابع 
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1 
تتوافر في الكلية آفاءات تقنية قادرة على التخطيط 

 .اإلستراتيجي
4.05 80.93 11.768 0.000 1 

 7 0.000 6.309 71.16 3.56 .اإلستراتيجيلدى العاملين في الكلية معرفة بالتخطيط  2

3 
يتوافر لدى العاملين في الكلية القدرة على المشارآة في التخطيط 

 .اإلستراتيجي
3.67 73.49 6.948 0.000 3 

4 
محلية توفر إدارة الكلية فرص المشارآة في المؤتمرات ال

 .اإلستراتيجيوالعربية في مجال التخطيط 
3.31 66.28 2.761 0.007 9 

5 
يسعى العاملون على تطوير قدراتهم وتحسينها وتنميتها في 

 .اإلستراتيجيمجال التخطيط 
3.63 72.56 5.925 0.000 5 

6 
يمتلك العاملون الخدمة التي تمكنهم من إبداء رأيهم في 

 .ةاإلستراتيجيتعديل الخطة 
3.57 71.40 5.778 0.000 6 

7 
في العاملين  على عاتق اإلستراتيجيتقع مسؤولية التخطيط 

 .الكلية
3.06 61.16 0.522 0.603 10 

8 
تهتم إدارة الكلية بتعيين الكفاءات العلمية واإلدارية في المناصب 

 .اإلدارية
3.79 75.81 7.039 0.000 2 

9 
املين في مجال التخطيط تقدم إدارة الكلية التدريب الكافي للع

 .اإلستراتيجي
3.34 66.74 3.123 0.002 8 

10 
ن التزام بالفرص التدريبية المقدمة من إدارة يلدى العامل

 .اإلستراتيجيالكلية في مجال التخطيط 
3.64 72.79 6.954 0.000 4 

 0.000 8.520 71.23 3.56 جميع فقرات المجال 

 1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 85( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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 .توافر الموارد الماليةمدى : المجال الخامس

يجابية حيـث أن  إ) 6، 4، 3، 1( في الفقرات المجتمع  أن آراء أفراد    ) 6-5(جدول رقم   يبين  

 أما باقي الفقرات فكانت     )0.05(قل من    أ ومستوى المعنوية %" 60" من   أكبرالوزن النسبي لكل فقرة     

 أهمية كبيرة في بناء ودعـم وتطـوير    المالية وهذا لما لدور الموارد  ، د العينة فيها محايدة   آراء أفرا 

 . اإلستراتيجي  وضرورة توافر هذه الموارد لنجاح التخطيطاإلستراتيجيعملية التخطيط 

 :التالي )6-5(جدول رقم يبين و

 تسعى  " هأنـى  ــ يوافقون عل   المجتمع بمعني أن أفراد   وليالمرتبة األ احتلت  ) 4( أن الفقرة رقم   .1

بـوزن نسـبي    " إدارة الكلية للحصول على تمويل من المؤسسـات المانحـة العربيـة والدوليـة               

  .اإلستراتيجيعملية التخطيط لما للدعم الخارجي أهمية في تغطية تكاليف  ،)79.77%(

 بمدى توفر المـوارد     ياإلستراتيجترتبط عملية التخطيط     " الثانيةالمرتبة  ) 6(احتلت الفقرة رقم     .2

فإذا لم تتوافر الموارد المالية فإن عملية التخطيط برمتها سـتكون           ،)%73.49(بوزن نسبي   " المالية  

 .مهددة بالفشل 

ة علـى المـنح     اإلستراتيجيتعتمد إدارة الكلية في تنفيذ الخطة       " الثالثة  المرتبة  ) 3(احتلت الفقرة   . 3

بتوفير موارد   اتالكليات  عزو الباحث ذلك إلى اهتمام إدار     وي،   )%66.74(بوزن نسبي   " الخارجية  

 . اإلستراتيجيلعملية التخطيط خارجية مالية 

 " اإلستراتيجيتخصص إدارة الكلية جزءاً مناسباً من موازنة الكلية للتخطيط   " )1( الفقرة رقم نإ .4

ـ      ، )%66.51( بوزن نسبي    الرابعةاحتلت المرتبة    ذاتي لعمليـة التخطـيط     وذلك ألهمية التمويل ال

حيث يوجد التـزام بالتمويـل      ) 2006(واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدجني         ، اإلستراتيجي

 .اإلستراتيجيالداخلي للتخطيط 
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ة كفيـل بتحقيـق     اإلستراتيجيالمبلغ المخصص للخطة    "  الخامسةالمرتبة  ) 2( احتلت الفقرة رقم     .5

ويعـزو   وهي محايـدة ،      )0.164(ومستوى معنوية   ،   )%62.79( بوزن نسبي  " األهداف المنشودة 

 تصرف فـي مجـاالت غيـر مجـال التخطـيط          الكليات  في   المبالغ الموجودة    أنالباحث ذلك إلى    

 .كليتهم على موازنة  اطالع القائمين على التخطيط اإلستراتيجي وعدماإلستراتيجي

احتلـت   " ة ومستوياتها كافة  اإلستراتيجي تكفي الموارد المالية مراحل الخطة    "  )7( إن الفقرة رقم     .6

ويعـزو  ،   وهـي محايـدة      )0.266(ومستوى معنوية     ، )%62.33(بوزن نسبي    السادسةالمرتبة  

  . اتإلى عدم وضوح الرؤيا بخصوص الموازنات الخاصة بالتخطيط في الكليالباحث ذلك 

" ةاإلسـتراتيجي ب في بناء خطتها     تعتمد إدارة الكلية على إيرادات الطال     " )  5( احتلت الفقرة رقم     .7

، وهي محايدة ، وسبب ذلك      )0.508(ومستوى معنوية   ،  ) %61.86( بوزن نسبي     السابعةالمرتبة  

فعها كرواتب موظفين في الكليات العامة والخاصة ولتطوير مرافق      دأن معظم إيرادات الطلبة تذهب ل     

 .اتلمختبرات والمرافق الخاصة بالكليالكلية، أما الكليات الحكومية تذهب رسوم الطلبة لتجهيز ا

احتلـت  "  اإلسـتراتيجي تشارك مؤسسات محلية في دعم عملية التخطـيط          ) "8(قرة رقم   ف ال ن إ .8

ويعـزو   ، وهي محايـدة ،    ) 1.000( ومستوى معنوية    ،) %60.00( بوزن نسبي  الثامنةالمرتبة  

 .طينيللوضع االقتصادي العام الذي يمر به المجتمع الفلسالباحث ذلك 

أن الوسط الحسابي لجميع فقرات المجـال الخـامس         ) 6-5(وبصفة عامة يبين جدول رقم      

%" 60" من الوزن النسبي المحايـد  أكبر وهو )%66.69(والوزن النسبي يساوي   ) 3.33(يساوي  

نه توجد عالقـة    أمما يدل على    ) 0.05(قل من أ وهي   )0.000(وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية      
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 في مؤسسـات التعلـيم      اإلستراتيجي التخطيط   بين) 0.05(صائية عند مستوى داللة     ذات داللة إح  

 .الماليةالتقني في محافظات غزة وتوافر الموارد 

دراسة الـدجني    لمجال نتائج الدراسات التي تناولت الموارد المالية مثل       اوقد وافقت نتائج هذا     

حيث كشفت الدراسة أن حجم الدعم       .)2005( ودراسة عطااهللا    ،) 2006(دراسة األشقر   ) 2006(

، وسبب ذلك عدم التزام كثير من الطلبـة بـدفع رسـومهم     قليلاإلستراتيجيالمالي لعملية التخطيط  

 .الدراسية والوضع االقتصادي العام الذي تمر به فلسطين، لذا تسعى إدارة الكلية لتوفير دعم خارجي

 )6-5(جدول رقم 

 )ر الموارد الماليةتواف(نتائج فقرات المجال الخامس 

سل
سل
م

 

 

 الفقرات

بي
سا
لح
ط ا
وس
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بي
نس
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زن
لو
ا

 

ة 
يم
ق
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ى
تو
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ب
رتي
الت

 

تخصص إدارة الكلية جزءًا مناسبًا من موازنة الكلية للتخطيط  1
 4 0.004 2.920 66.51 3.33 .اإلستراتيجي

ة آفيل بتحقيق األهداف اإلستراتيجيالمبلغ المخصص للخطة  2
 5 0.164 1.403 62.79 3.14 .المنشودة

ة على المنح اإلستراتيجيتعتمد إدارة الكلية في تنفيذ الخطة  3
 3 0.004 2.955 66.74 3.34 .الخارجية

تسعى إدارة الكلية للحصول على تمويل من المؤسسات  4
 1 0.000 10.030 79.77 3.99 .المانحة العربية والدولية

طالب في بناء خطتها تعتمد إدارة الكلية على إيرادات ال 5
 7 0.508 0.664 61.86 3.09 .ةاإلستراتيجي

 بمدى توفر الموارد اإلستراتيجيترتبط عملية التخطيط  6
 2 0.000 6.259 73.49 3.67 .المالية

ة ومستوياتها اإلستراتيجيتكفي الموارد المالية مراحل الخطة  7
 6 0.266 1.120 62.33 3.12 .آافة

 8 1.000 0.000 60.00 3.00 .اإلستراتيجية في دعم عملية التخطيط تشارك مؤسسات محلي 8

  0.000 5.591 66.69 3.33 جميع فقرات المجال 

 1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 85( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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بـين  ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة            : تحليل الفرضية السادسة    

 في مؤسسات التعليم التقني فـي       اإلستراتيجيتجابات العاملين أفراد العينة حول واقع التخطيط        اس

 ، والنـوع  مكان العمل والموقع الوظيفي والمؤهل العلمي     : محافظات غزة تعزى إلى كل من متغير      

 .وسنوات الخدمة 

 :تفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التاليةيو

بين استجابات العـاملين أفـراد      ) 0.05(لة إحصائية عند مستوى داللة      ال توجد فروق ذات دال     .1

 في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة تعزى إلـى           اإلستراتيجيالعينة حول واقع التخطيط     

كليـة  ،   غـزة  – ةكلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقي     دير البلح،    –كلية فلسطين التقنية    ( اسم الكلية 

كليـة  ،   غـزة  –كلية تدريب غزة التابعة لوكالة الغوث الدوليـة         ،  س خان يون  –لوجيا  العلوم والتكنو 

 .) غزة –كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية ،  رفح–المجتمع العربية 

 والنتائج مبينة ،(One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي 

 : كما يلي ) 7-5(في  جدول رقم 

 تسـاوي   اإلسـتراتيجي  المحسوبة لمجال مدى التزام إدارة الكليـة بـالتخطيط           Fأن قيمة    يتبين -

ومستوى ) 80،  5(  عند درجة حرية     2.35 الجدولية والتي تساوي     F من قيمة    أكبروهي  ) 8.148(

ينة  إحصائية في آراء أفراد الع     ذات داللة فروق  يعني رفض الفرضية، أي توجد       مما   )0.05(معنوية  

  . السم الكليةى تعزاإلستراتيجيحول مدى التزام إدارة الكلية بالتخطيط  )0.05( مستوى داللة عند
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 )8.978(تسـاوي   >>اإلسـتراتيجي مدى انتشار ثقافة التخطيط      المحسوبة لمجال    Fأن قيمة     يتبين -

 ومستوى معنويـة  ) 80،  5(  عند درجة حرية   )2.35( الجدولية والتي تساوي     F من قيمة    أكبروهي  

 عنـد    إحصائية في آراء أفراد العينة     ذات داللة فروق  يعني رفض الفرضية ، أي توجد       مما  ) 0.05(

 .تعزي السم الكلية>> في الكليةاإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيط  حول) 0.05(مستوى داللة 

ن قيمـة    م أكبر وهي   )5.010( تساوي   الهيكل التنظيمي للكلية    لمجال  المحسوبة Fيتبين أن قيمة     -

F     يعنـي  مما   )0.05(ومستوى معنوية   ) 80،  5( عند درجة حرية    ) 2.35( الجدولية والتي تساوي

 عنـد مسـتوى داللـة        إحصائية في آراء أفراد العينة     ذات داللة فروق  ، أي توجد     رفض الفرضية 

 . تعزي السم الكلية الهيكل التنظيمي للكلية حول)0.05(

 من قيمـة    أكبر وهي   )4.238( تساوي   كفاءة الموارد البشرية    المحسوبة لمجال  Fيتبين أن قيمة     -

F     يعنـي  مما   )0.05(ومستوى معنوية   ) 80،  5(  عند درجة حرية     )2.35( الجدولية والتي تساوي

عنـد مسـتوى داللـة       إحصائية في آراء أفراد العينة       ذات داللة فروق  رفض الفرضية ، أي توجد      

 . السم الكلية تعزي كفاءة الموارد البشرية حول)0.05(

 F من قيمة    أكبر وهي   )5.618( تساوي   توافر الموارد المالية   المحسوبة لمجال      Fيتبين أن قيمة     -

يعنـي  ممـا    )0.05(ومستوى معنوية   ) 80،  5(  عند درجة حرية     )2.35(الجدولية والتي تساوي    

ـ    إحصائية في آراء أفراد العينة       ذات داللة فروق  رفض الفرضية ، أي توجد       توى داللـة   عنـد مس

 . تعزي السم الكلية توافر الموارد المالية حول)0.05(

 F مـن قيمـة      أكبـر  وهي   )9.521( المحسوبة لجميع المجاالت تساوي      Fيتبين أن  قيمة     

 ممـا يـدل     )0.05(ومستوى معنوية   ) 80،  5(  عند درجة حرية     )2.35(الجدولية والتي تساوي    
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بين استجابات العـاملين أفـراد      ) 0.05( داللة   على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       

محافظات غزة تعزى إلـى      في مؤسسات التعليم التقني في       اإلستراتيجيالعينة حول واقع التخطيط     

من فئات اسـم   بين متوسط كل فئة تاختبار شفيه للفروقا  ) 8-5(، كما يبين جدول رقم      اسم الكلية 

  "*"ز بالرممع متوسط الفئات األخرى والمشار إليهاالكلية 

 )7-5(رقم 
واقع التخطيط  بين آراء أفراد العينة حول لقياس الفروق(One Way ANOVA ) األحادي تحليل التباين 

 .اسم الكليةإلى  تعزى في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة اإلستراتيجي

توى الداللةمس Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين البعد  

 2.292 5 11.461 بين المجموعات

 0.281 80 22.505 داخل المجموعات

مدى التزام إدارة 

الكلية بالتخطيط 

  85 33.965 المجموع اإلستراتيجي

8.148 

 

0.000 

 

 3.681 5 18.404 بين المجموعات

تداخل المجموعا  32.799 80 0.410 

مدى انتشار ثقافة 

التخطيط 

>>اإلستراتيجي   85 51.203 المجموع 

8.978 

 
0.000 

 1.853 5 9.264 بين المجموعات

 0.370 80 29.585 داخل المجموعات
الهيكل التنظيمي 

 للكلية
  85 38.849 المجموع

5.010 

 
0.000 

 1.330 5 6.652 بين المجموعات

 0.314 80 25.111 داخل المجموعات
آفاءة الموارد 

 البشرية
  85 31.763 المجموع

4.238 

 
0.000 

 1.359 5 6.793 بين المجموعات

 0.242 80 19.346 داخل المجموعات
توافر الموارد 

  85 26.139 المجموع المالية

5.618 

 
0.000 

 1.949 5 9.747 بين المجموعات

 جميع الفقرات 0.205 80 16.379 داخل المجموعات

  85 26.126 المجموع

9.521 0.000 

 2.35 تساوي  0.05و مستوى داللة ) 80، 5 ( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
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 )8-5(جدول رقم 

 اختبار شيفيه لمقارنة المتوسطات لمتغير الكلية
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     0.0342آلية العلوم والتكنولوجيا ـ خان يونس

آلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية 

 .ـ غزة
*0.9270 0.8929*    

   0.6074- 0.2855 0.3196 .آلية تدريب غزة

تمع غزة للدراسات السياحية آلية مج

 ـ غزة
0.3649 0.3307 -0.5621 0.0453  

ية
لكل
ة ا
دار
م إ
تزا
 ال
دى
م

 

 0.2639 0.3092 0.2982- 0.5946 0.6288 .آلية المجتمع العربية ـ رفح

     0.1579-آلية العلوم والتكنولوجيا ـ خان يونس

آلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية 

 . غزةـ
0.9630* *1.1209    

   0.7242- 0.3967 0.2388 .آلية تدريب غزة

آلية مجتمع غزة للدراسات السياحية 

 ـ غزة
1.1788* 1.3367* 0.2158 0.9400  

يط
خط
الت

ة 
قاف
 ث
ار
ش
انت

ى 
مد

 

جي
اتي
تر
س
اإل

   

 0.5222- 0.4178 0.3064- 0.8144 0.6566 .آلية المجتمع العربية ـ رفح

ـ خان آلية العلوم والتكنولوجيا 

 يونس
-0.1237     

آلية مجتمع العلوم المهنية 

 .والتطبيقية ـ غزة
0.6380 0.7617*    

   0.3228- 0.4389 0.3152 .آلية تدريب غزة

آلية مجتمع غزة للدراسات 

 السياحية ـ غزة
0.5152 0.6389 -0.1228 0.2000  

مي
ظي
لتن
ل ا
يك
له
ا

ية
كل
 لل

 

 

 0.2963 0.4963 0.1735 0.9352 0.8114 .آلية المجتمع العربية ـ رفح
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     0.3700-آلية العلوم والتكنولوجيا ـ خان يونس

آلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية 

 .ـ غزة
0.3947 *0.7647    

   0.2081- 0.5567 0.1867 .آلية تدريب غزة

آلية مجتمع غزة للدراسات السياحية 

 ـ غزة
0.0750 0.4450 -0.3197 -0.1117 

ية
شر
الب

د 
ار
مو
 ال
فر
وا
ت

 

 0.2750 0.1633 0.0447- 0.7200 0.3500 .آلية المجتمع العربية ـ رفح

     0.0557آلية العلوم والتكنولوجيا ـ خان يونس

آلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية 

 .ـ غزة
0.4596 0.4039    

   0.3039- 0.1000 0.1557 .آلية تدريب غزة

غزة للدراسات السياحية آلية مجتمع 

 ـ غزة
0.0369 -0.0187 -0.4227 -0.1187 

ية
مال
 ال
رد
وا
لم
ر ا
واف
ت

 

 0.9896*0.8708* 0.5669 0.9708* 1.0265* .آلية المجتمع العربية ـ رفح

     0.1019-آلية العلوم والتكنولوجيا ـ خان يونس

آلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية 

 .ـ غزة
0.7416* 0.8435*    

   0.4869- 0.3566 0.2548 .آلية تدريب غزة

آلية مجتمع غزة للدراسات السياحية 

 ـ غزة
0.4989 0.6007 -0.2428 0.2441  

انا
لبي
ا

ت
ية
ص
شخ
 ال

 

 0.1708 0.4149 0.0719- 0.7716 0.6697 .آلية المجتمع العربية ـ رفح

 

 كلية  عن غزة   -ةتميز كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقي     ) 8-5(حيث أظهر الجدول السابق     

 –كلية العلوم والتكنولوجيا  عن  ) 0.8929(، وبمتوسط   )0.9270( بمتوسط    دير البلح  -فلسطين التقنية 

 )1.1209(، ومتوسط   ) 0.9630(بمتوسط  و) مدى التزام إدارة الكلية     (  في المجال األول     خانيونس

 وكذلك تميز كلية مجتمع     ،يب على الترت  )>>اإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيط      (الثانيالمجال  في  
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 دير البلح ، وبمتوسط     - عن كلية فلسطين التقنية    )1.1788 (بمتوسط  غزة –غزة للدراسات السياحية    

مدى انتشار ثقافة التخطـيط     (لمجال الثاني   ل . خانيونس – عن وكلية العلوم والتكنولوجيا      )1.3367(

 ).  اإلستراتيجي

مجتمع العلوم  كلية    رفح على كل الكليات باستثناء     –ية  وبين الجدول تميز كلية المجتمع العرب       

 عـن كليـة     )1.0265( بمتوسط   )توافر الموارد المالية  (في المجال الخامس   غزة   -ةالمهنية والتطبيقي 

  خـانيونس،  – عن كليـة العلـوم والتكنولوجيـا         )0.9708( دير البلح، وبمتوسط     -فلسطين التقنية 

كليـة مجتمـع غـزة للدراسـات        ) 0.9896 (وبمتوسـط ،   تدريب غزة كلية   )0.8708( توسطوبم

 . غزة–السياحية

 – غزة عـن كليـة العلـوم والتكنولوجيـا           -ةوتميزت كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقي       

 ) .0.7647(بمتوسط ) توافر الموارد البشرية ( خانيونس في المجال الرابع

فروق لصالحها هـي كليـات أهليـة        أن الكليات التي كانت ال    إلى   الباحث هذا التميز     وويعز

 بروح االستقاللية في تنظـيم      نوخاصة، حيث القرار المستقل، وأن القائمين على هذه الكليات يتمتعو         

 ،  تحفيز وتشجيع العاملين لديها    العمل واتخاذ اإلجراءات المناسبة من مبادئ الثواب والعقاب وكذلك        

 خانيونس هي كليـات حكوميـة       –لعلوم والتكنولوجيا    دير البلح ، وكلية ا     -بينما كلية فلسطين التقنية   

 .يكون االهتمام بها أقل وعوامل التحفيز والتشجيع تكون أقل
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بين استجابات العـاملين أفـراد      ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           .2

فظات غزة تعزى إلـى      في مؤسسات التعليم التقني في محا      اإلستراتيجيالعينة حول واقع التخطيط     

  ).  عميد ، نائب عميد ، رئيس قسم  ( الموقع الوظيفي

 والنتائج , (One Way ANOVA )الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي 

 الجدوليـة   F من قيمـة     أقل المحسوبة لكل مجال     Fالتي تبين أن قيمة     ) 9-5(مبينة في جدول رقم     

 ممـا يعنـي قبـول       ، )0.05(ومستوى معنوية   ) 83،  2( د درجة حرية     عن )3.13(والتي تساوي   

بين استجابات العـاملين    ) 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        الفرضية أي ال توجد     

 في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة تعـزى          اإلستراتيجيأفراد العينة حول واقع التخطيط      

 ، ويعزى ذلك إلى أن المسـمى الـوظيفي          )د ، نائب عميد ، رئيس قسم        عمي( إلى الموقع الوظيفي    

لعينة الدراسة يعتبر من أهم المسميات الوظيفية في الكلية،  وتشكل بمجموعها أغلب أعضاء مجلس               

الكلية المعني باتخاذ القرارات والمشورة، وتمثل أعلى المستويات اإلدارية التي يجب أن تكون على              

يجري في الكلية بمختلف برامجها ، وال يمكن استثناء احد عناصر عينة الدراسـة              اطالع وعلم بما    

حيث يتسبب بهوة كبيرة تفقد اإلدارة الجدارة في اتخاذ القـرارات ، وأن جمـيعهم يـرون أهميـة                   

 . وضرورة تطبيقه من منظور متقارباإلستراتيجيالتخطيط 
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 )9-5(رقم 

واقع التخطيط  بين آراء أفراد العينة حول لقياس الفروق(One Way ANOVA ) األحادي تحليل التباين 

 الموقع الوظيفيتعزى إلى  في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة اإلستراتيجي

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعات مصدر التباين البعد

 0.666 2 1.332 بين المجموعات

 0.393 83 32.634 داخل المجموعات

مدى التزام إدارة 

الكلية بالتخطيط 

تيجياإلسترا   85 33.965 المجموع 

1.693 

 

0.190 

 

 1.114 2 2.227 بين المجموعات

 0.590 83 48.976 داخل المجموعات

مدى انتشار ثقافة 

التخطيط 

>>>>اإلستراتيجي   85 51.203 المجموع 

1.887 

 

0.158 

 

 0.096 2 0.190 بين المجموعات

 0.466 83 38.657 داخل المجموعات
لتنظيمي الهيكل ا

 للكلية
  85 38.849 المجموع

0.206 

 

0.814 

 

 0.379 2 0.759 بين المجموعات

 0.374 83 31.005 داخل المجموعات
آفاءة الموارد 

 البشرية
  85 31.763 المجموع

1.016 

 

0.367 

 

 0.432 2 0.865 بين المجموعات

 0.305 83 25.274 داخل المجموعات
توافر الموارد 

اليةالم   85 26.139 المجموع 

1.420 

 

0.247 

 

 0.488 2 0.975 بين المجموعات

  جميع الفقرات 0.303 83 25.150 داخل المجموعات

  85 26.126 المجموع

1.609 0.206 

 3.13   تساوي0.05و مستوى داللة )  83، 2( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
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بين استجابات العـاملين أفـراد      ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة            .3

 في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة تعزى إلـى           اإلستراتيجيالعينة حول واقع التخطيط     

 .)دراسات عليا ، بكالوريوس ، دبلوم  (  المؤهل العلمي

 والنتائج ، (One Way ANOVA )الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي 

 الجدوليـة   F من قيمة    أقل المحسوبة لكل مجال     Fبين أن قيمة    الذي ي ) 10-5(مبينة في جدول رقم     

قبـول  ، ممـا يعنـي       )0.05(ومستوى معنوية   ) 83،  2(  عند درجة حرية     )3.13(والتي تساوي   

بـين  ) 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         وجودمما يدل على عدم      ، أي    الفرضية

 في مؤسسات التعليم التقنـي فـي        اإلستراتيجيواقع التخطيط   استجابات العاملين أفراد العينة حول      

 ال بد أن يكـون      اإلستراتيجيعزى ذلك بأن التخطيط     وي  ،  تعزى إلى المؤهل العلمي    محافظات غزة 

القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بعملية      لديه  ط على دراية ومعرفة بعملية التخطيط، وكذلك        المخط

 وهذا  )%91.9(وأن معظم المبحوثين هم من حملة البكالوريوس والدراسات العليا بنسبة           التخطيط ،   

 وكذلك المخططين هم على كفاءة علمية عالية وجاءت نتيجـة هـذه الدراسـة               يعزز قبول الفرضية  

 فروق بين   دوالتي توج  )2002(  ، وبعكس دراسة السالم والنجار     )2005(للتوافق مع نتيجة عساف     

 . اإلستراتيجيالمستوى العلمي ودرجة وضوح مفهوم التخطيط 
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 )10-5(رقم جدول 

لقياس الفروق بين آراء أفراد العينة حول واقع التخطيط (One Way ANOVA ) تحليل التباين األحادي 

  في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة تعزى إلى المؤهل العلميستراتيجياإل

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين البعد

 0.076 2 0.151 بين المجموعات

اتداخل المجموع  33.814 83 0.407 

مدى التزام 

إدارة الكلية 

بالتخطيط 

اإلستراتيجي
  85 33.965 المجموع

0.186 

 

0.831 

 

 0.442 2 0.885 بين المجموعات

 0.606 83 50.319 داخل المجموعات

مدى انتشار 

ثقافة 

التخطيط 

>اإلستراتيجي
  85 51.203 المجموع

0.730 

 

0.485 

 

 0.861 2 1.723 بين المجموعات

المجموعاتداخل   37.126 83 0.447 

الهيكل 

التنظيمي 

  85 38.849 المجموع للكلية

1.926 

 

0.152 

 

 0.112 2 0.223 بين المجموعات

 0.380 83 31.540 داخل المجموعات

آفاءة 

الموارد 

  85 31.763 المجموع البشرية

0.294 

 

0.746 

 

 0.151 2 0.301 بين المجموعات

 0.311 83 25.838 داخل المجموعات
توافر 

الموارد 

 المالية
  85 26.139 المجموع

0.484 

 

0.618 

 

 0.197 2 0.394 بين المجموعات

 0.310 83 25.731 داخل المجموعات
 جميع 
 الفقرات

  85 26.126 المجموع

0.636 0.532 

 

 3.13   تساوي0.05و مستوى داللة )  83، 2( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

 



 154

بين استجابات العـاملين أفـراد      ) 0.05(إحصائية عند مستوى داللة     ال توجد فروق ذات داللة         .4

 ).ذكر ، أنثى ( العينة تعزى إلى النوع 

) Independent samples t-test(  للعينات المستقلةtالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 الجدوليـة   tمـة    من قي  أقل   المحسوبة   tالذي يبين أن قيمة      )11-5(والنتائج مبينة في جدول رقم      

لكل مجـال مـن مجـاالت       " 84" ودرجة حرية    )0.05( عند مستوى داللة     )1.99(والتي تساوي   

 مما يعنـي    )0.05( من   أكبرالدراسة وللمجاالت مجتمعة، كما أن قيمة مستوى المعنوية لكل مجال           

بات بـين اسـتجا   ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           أيقبول الفرضية   

، ويعزو الباحث ذلك إلى عدم وجود فروق بين         )ذكر ، أنثى    (  العاملين أفراد العينة تعزى إلى النوع     

كليهما موظف مطالب بتأدية واجباته ليحصل على حقوقه على أكمل وجه ، وأن             نوع الموظفين ألن    

مـع نتيجـة دراسـة      وتوافقت هذه النتيجة     ال يضع النوع عائقاً أمام القيام به         اإلستراتيجيالتخطيط  

 . ) 2005(عساف 
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 )11-5(جدول رقم 

 في مؤسسات التعليم التقني في اإلستراتيجيواقع التخطيط  بين آراء أفراد العينة حول لقياس الفروق tاختبار 

   النوعتعزى إلىمحافظات غزة 

العددالنوع المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

مستوى 

 لةالدال

التخطيط   0.63983 3.8811 75 ذآر ة ب زام إدارة الكلي دى الت م

 0.59652 3.7727 11 أنثى اإلستراتيجي
0.557 0.586 

 0.79932 3.5600 75 ذآر
>>>>اإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيط 

 0.61857 3.6606 11 أنثى
-0.483 0.636 

 0.68839 3.4933 75 ذآر
 الهيكل التنظيمي للكلية

 0.60097 3.6263 11 أنثى
-0.672 0.513 

 0.59577 3.5547 75 ذآر
 آفاءة الموارد البشرية

 0.73953 3.6091 11 أنثى
-0.233 0.820 

 توافر الموارد المالية 0.55901 3.3783 75 ذآر
 0.43334 3.0341 11 أنثى

0.2362 0.032 

 0.56500 3.6213 75 ذآر
 جميع المجاالت

  0.49971 3.5970 11 أنثى
0.148 0.884  

 1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 84( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
 

بين استجابات العـاملين أفـراد      ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة            .5

افظات غزة تعزى إلـى      في مؤسسات التعليم التقني في مح      اإلستراتيجيالعينة حول واقع التخطيط     

 .) سنوات 6 سنوات ، أكثر من 6 أقل من -3 سنوات، من 3أقل من (سنوات الخدمة 

 والنتائج ، (One Way ANOVA )الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي 

 : كما يلي ) 12-5(مبينة في  جدول رقم 
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 تسـاوي   اإلسـتراتيجي رة الكليـة بـالتخطيط       المحسوبة لمجال مدى التزام إدا     Fيتبين أن قيمة     -

) 83،  2(  عنـد درجـة حريـة        )3.13( الجدولية والتي تسـاوي      F من قيمة    أكبر وهي   )4.549(

 مما يدل على وجود فروق دالة إحصائية في آراء أفراد العينة حول مـدى               )0.05(ومستوى معنوية   

 .خدمة  لسنوات الىعز تُاإلستراتيجيالتزام إدارة الكلية بالتخطيط 

 تسـاوي    في الكليـة   اإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيط      المحسوبة لمجال    F يتبين أن قيمة     -

) 83،  2(  عنـد درجـة حريـة        )3.13( الجدولية والتي تسـاوي      F من قيمة    أكبر وهي   )9.440(

 مـدى  مما يدل على وجود فروق دالة إحصائية في آراء أفراد العينة حول              )0.05(ومستوى معنوية   

 .تعزي لسنوات الخدمة>>اإلستراتيجيانتشار ثقافة التخطيط 

 F من قيمة    أكبر وهي   )5.759( الهيكل التنظيمي للكلية تساوي       لمجال  المحسوبة Fيتبين أن قيمة     -

 مما يدل علـى  )0.05(ومستوى معنوية ) 83، 2(  عند درجة حرية    )3.13(الجدولية والتي تساوي    

 .اء أفراد العينة حول الهيكل التنظيمي للكلية لسنوات الخدمةوجود فروق دالة إحصائية في آر

 من قيمـة    أكبر وهي   )3.289( المحسوبة لمجال  كفاءة الموارد البشرية تساوي         Fيتبين أن قيمة     -

F     مما يدل على  )0.05(ومستوى معنوية   ) 83،  2( عند درجة حرية     )3.13( الجدولية والتي تساوي 

 .آراء أفراد العينة حول كفاءة الموارد البشرية تعزي لسنوات الخدمةوجود فروق دالة إحصائية في 

 F من قيمة    أكبر وهي   )5.942( المحسوبة لمجال  توافر الموارد المالية تساوي         Fيتبين أن قيمة     -

 مما يدل علـى  )0.05(ومستوى معنوية ) 83، 2(  عند درجة حرية    )3.13(الجدولية والتي تساوي    

 .الخدمة لسنوات ىعزئية في آراء أفراد العينة حول توافر الموارد المالية تُوجود فروق دالة إحصا
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 F مـن قيمـة      أكبـر  وهي   )8.348( المحسوبة لجميع المجاالت تساوي      Fيتبين أن قيمة    

 ممـا يـدل     )0.05(ومستوى معنوية   ) 83،  2(  عند درجة حرية     )3.13(الجدولية والتي تساوي    

بين استجابات العـاملين أفـراد      ) 0.05( عند مستوى داللة     على وجود فروق ذات داللة إحصائية     

 في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة تعزى إلـى           اإلستراتيجيالعينة حول واقع التخطيط     

 بين متوسط كل فئـة مـن        تاختبار شفيه للفروقا  ) 13-5( ، كما يبين جدول رقم       الخدمةسنوات  

  "*"زرى والمشار إليها بالرممع متوسط الفئات األخ  الخدمةفئات سنوات

أن سنوات الخدمة لها دور في زيادة خبرة الموظف وقدرتـه علـى              إلى ويعزو الباحث ذلك  

اتخاذ القرارات، وأن لديه مهارات اكتسبها تفيده في عمله ، باإلضافة لحصول كثير من المـوظفين                

) 2005( دراسة عساف  ، وهذه النتيجة تعارضت مع     على دورات تدريبية طورت وحسنت من أدائهم      

  .وجود فروق تعزى لسنوات الخدمة حيث أظهرت عدم
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 )12-5(رقم 

لقياس الفروق بين آراء أفراد العينة حول واقع (One Way ANOVA ) تحليل التباين األحادي 

  في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة تعزى إلى سنوات الخدمةاإلستراتيجيالتخطيط 

ر التباينمصد البعد  مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعات 

 1.678 2 3.356 بين المجموعات

 0.369 83 30.610 داخل المجموعات

مدى التزام إدارة 

الكلية بالتخطيط 

  85 33.965 المجموع اإلستراتيجي

4.549 

 

0.013 

 

 4.745 2 9.489 بين المجموعات

 0.503 83 41.714 داخل المجموعات

مدى انتشار ثقافة 

التخطيط 

>>>>اإلستراتيجي   85 51.203 المجموع 

9.440 

 

0.000 

 

 2.367 2 4.734 بين المجموعات

 0.411 83 34.115 داخل المجموعات
الهيكل التنظيمي 

 للكلية
  85 38.849 المجموع

5.759 

 

0.005 

 

المجموعاتبين   2.332 2 1.166 

 0.355 83 29.431 داخل المجموعات
آفاءة الموارد 

 البشرية
  85 31.763 المجموع

3.289 

 

0.042 

 

 1.637 2 3.274 بين المجموعات

 0.275 83 22.865 داخل المجموعات
توافر الموارد 

  85 26.139 المجموع المالية

5.942 

 

0.004 

 

 2.188 2 4.375 بين المجموعات

  جميع الفقرات 0.262 83 21.750 داخل المجموعات

  85 26.126 المجموع

8.348 0.000 

 3.13 تساوي  0.05و مستوى داللة  ) 83، 2( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
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 )13-5(جدول رقم 

 اختبار شيفيه لمقارنة المتوسطات لمتغير سنوات الخدمة

 سنوات6 اقل من – سنوات 3 سنوات3اقل من -سنة الفرق المجال

  0.0450  سنوات6 اقل من – سنوات 3
 األول

 *0.4295- 0.3845-  سنوات فما فوق6

  0.3512-  سنوات6 اقل من – سنوات 3
 الثاني

 *0.5788- *0.9300-  سنوات فما فوق6

  0.0304-  سنوات6 اقل من – سنوات 3
 الثالث

 0.4876- *0.5180-  سنوات فما فوق6

  0.3601-  سنوات6 اقل من – سنوات 3
 لرابعا

 0.1875- *0.5476-  سنوات فما فوق6

  0.0193  سنوات6 اقل من – سنوات 3
 الخامس

 *0.4179- 0.3986-  سنوات فما فوق6

  0.1363-  سنوات6 اقل من – سنوات 3
جميع المجاالت

 *0.4336- *0.5699-  سنوات فما فوق6

 

 

 

 

 

 

 

 

، اإلسـتراتيجي  أن سنوات الخدمة لها دور في عملية التخطيط          )13-5(رقم  جدول  حيث أظهر ال  

ألن الموظف الجديد تكون خبرته في مجال عمله الجديد قليلة، وبالتالي هو في حاجـة لتطـوير عملـه                   

 وورش العمل التي تقوم الكليات بعقـدها، وتقـوم إدارات الكليـات             ةوأدائه من خالل الدورات التدريبي    

ـ         ، موظفيها على االلتحاق بتلك الدورات    بتشجيع   حـول التخطـيط     اًحيث بين الجدول أن هنـاك تباين

بمتوسـط  في سنوات الخدمة لجميع المجاالت لمن مضى على عمله أكثر من ست سنوات              اإلستراتيجي  

أقل مـن   مع من خدمته    ،  )0.4336 - ( متوسط وأقل من ثالث سنوات،     مع من خدمته     ،)0.5699 -(

 .ست سنوات
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات

 

  .نتائج الدراسة  

  .توصيات الدراسة  

  .الدراسات المقترحة  
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 :نتائج الدراسة ـ أوالً

  :آلتييمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة على النحو ا

من الذين أجريت عليهم الدراسة يوافقون على أنه توجـد          %) 77.34(أن نسبة   أظهرت الدراسة    .1

  . فيه في مؤسسات التعليم التقني ومدى التزام إدارة الكلية اإلستراتيجي التخطيط بين عالقة 

 وأنهـا تسـعى   اإلستراتيجي وقناعة بالتخطيط  اً واضح اً أظهرت الدراسة أن لدى إدارة الكلية فهم       .2

 .لتحقيق الميزة التنافسية

 .ايات واضحة  ورسالة وغة لدى الكليات خطط قصيرة وطويلة المدى وأن لها رؤي.4

 التخطـيط   بـين دون وجـود عالقـة      ي من عينة الدراسة يؤ    )%71.46(أن نسبة   بينت الدراسة    .5

، بما يخدم عملية    >اإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيط       في مؤسسات التعليم التقني و     اإلستراتيجي

 .التخطيط وتطوير الكلية

 .ا المستقبلية خططهبطلع إدارة الكلية العاملين فيها  تشارك وتُ.7

 فـي مؤسسـات     اإلستراتيجي التخطيط   بين  أنه توجد عالقة    من عينة الدراسة   )%70.21(  يرى .8

 .اإلستراتيجي، وأنه يتناسب مع عملية التخطيط التعليم التقني والهيكل التنظيمي للكلية

 . في كافة المستويات التنظيميةاإلستراتيجي تعزز إدارة الكلية مبدأ التخطيط .9

 . توجد في الكلية قنوات اتصال فعالة بين اإلدارة العليا والمستويات اإلدارية األخرى .10

 وذلـك   اإلستراتيجي ط القرارات بخصوص عملية التخطي    اتخاذ تعتمد اإلدارة مبدأ المركزية في       .11

 .تخذ في أعلى المستويات اإلداريةط يالتخطيقرار  ألن
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  .اإلستراتيجينية بخصوص عملية التخطيط  هناك تنسيق ضعيف بين الكليات التق.12

 بـين  توجد عالقـة     من أفراد العينة يوافقون على أنه       %)71.23( أظهرت الدراسة أن نسبة     . 13

، مما يعزز دور الكفـاءات   في مؤسسات التعليم التقني وكفاءة الموارد البشرية      اإلستراتيجيالتخطيط  

 .اإلستراتيجيالعلمية في عملية التخطيط 

توافر في الكليات التقنية كفاءات علمية تقنية وإدارية لديها معرفة وقـادرة علـى التخطـيط                 ي .14

 . ، ولديهم الخبرة على تعديل الخطط بما يتناسب وتطور الكلياتاإلستراتيجي

 . للعاملين فيهااإلستراتيجي في مجال التخطيط  التدريب الكافية تقدم إدارة الكلي.15

 التخطيط  بين من أفراد العينة توافق على أنه توجد عالقة         %) 66.69( ة   بينت الدراسة أن نسب    .16

ر عمليـة   ي، والتي من شـأنها تطـو       في مؤسسات التعليم التقني وتوافر الموارد المالية       اإلستراتيجي

 .اإلستراتيجيالتخطيط 

وذلـك   اإلستراتيجي أظهرت الدراسة أن المؤسسات المحلية ال تشارك في دعم عملية التخطيط             .17

 . للوضع االقتصادي الذي يمر به المجتمع 

 هناك جهود حثيثة من قبل الكليات إليجاد قنوات دعم عربية ودولية لـدعم عمليـة التخطـيط                  .18

 .اإلستراتيجي

 عن الكليات التقنية الحكوميـة فـي عمليـة          ز الدراسة أن الكليات األهلية والخاصة تتمي      كشفت .19

 والخاصة ،   األهليةات  الكلي إدارات   مجاالت الدراسة وذلك الستقالل    في معظم    اإلستراتيجيالتخطيط  

 .وسعيها لتوفير دعم مالي وبشري، واهتمام الدول المتبرعة بها أكثر من الكليات الحكومية
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توجد فروق بين استجابات العاملين وبين المؤهل العلمـي والمسـتوى             ال هأظهرت الدراسة أن   .20

 ، حيث أن المؤهل العلمي متقارب للجميـع وكـذلك           اإلستراتيجيطيط  وعملية التخ الوظيفي والنوع   

 ألن الذكر واألنثى في العمـل سـواء         اإلستراتيجي، والنوع ال يتأثر به التخطيط        المستوى الوظيفي 

 .ولهم القدرة على العطاء والتطوير كل في مركزه 

 :التوصيات  ـثانياً 

 : يلي بناء على نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بما

 كأسلوب إداري حديث يساعد المؤسسات بجميع أنواعهـا علـى           اإلستراتيجي استخدام التخطيط    .1

 .التأقلم مع بيئتها الخارجية والداخلية

ة، ومتابعتها وممارسة الرقابة    اإلستراتيجيالتزام إدارات الكليات بتنفيذ جميع بنود الخطة        ضرورة   .2

 .على تنفيذها

اء بين الكليات التقنية لبناء سياسة تقنية متقدمة ومتطـورة تخـدم            والبنّمر   ضرورة التنسيق المست   .3

 .اإلستراتيجيعملية التخطيط 

 الذي من شأنه تحسـين وتطـوير الخطـط           ،  واالبتكاري واإلبداعي  اإلستراتيجيتشجيع التفكير    .4

 .ةاإلستراتيجي

ر بيانات ومعلومات عن كافـة       تبني نظم حديثة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل توفي         .5

 .اإلستراتيجيمدخالت عملية التخطيط 

 ، التي من شـأنها أن تسـهل مـن           اإلستراتيجي ضرورة توفير الموارد المالية لعملية التخطيط        .6

 . ات وتحفز العاملين على العطاء والتقدم في بناء نظام تعليمي تقني متقدماإلستراتيجيتطوير الخطط و



 164

رات تدريبية متخصصة لكافة العاملين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية التخطيط            استمرار عقد دو   .7

 .اإلستراتيجي

 .اإلستراتيجي تقليل من نسبة المركزية في اتخاذ القرارات الخاصة بعملية التخطيط .8

 ، والتي تعمل علـى تقـديم الخطـط          اإلستراتيجيخاصة بعملية التخطيط      ضرورة إنشاء وحدة   .9

 .ذها والرقابة عليهاومتابعة تنفي

 .اإلستراتيجيتعيق عملية التخطيط أن المعوقات التي من شأنها و  المشكالت تذليل.10

  .اإلستراتيجيتنمية روح العمل ضمن الفريق الواحد لخدمة عملية التخطيط . 11

داف  ضرورة التقييم المستمر لإلستراتيجيات الموضوعة ، واستبدال تلك التي ال تتالءم مع األه             .12

 .والغايات الموضوعة 

 :لدراسات المقترحة ا ـثالثاً 

  :اآلتية الدراسات  إجراءفي ضوء ما توصلت إليها الدراسة من نتائج يقترح الباحث

 .ات في مؤسسات التعليم التقني اإلستراتيجيحول كيفية صياغة علمية  دراسة .1

ة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم       في إدار  اإلستراتيجيتقييم مستوى التخطيط    ل  علمية  دراسة .2

 .التقني

 في رفع كفاءة العاملين في مؤسسات التعليم التقني في ضـوء            اإلستراتيجي واقع التخطيط     دراسة .3

 .الجودة الشاملة معايير 

 .ة للتعليم التقني فلسطين في ضوء معايير الجودة الشاملةاإلستراتيجي الرؤيادراسة . 4

 



 165

 راجعوامل املصادر قائمة

 : واملراجع العربيةاملصادر

 .الكريم القرآن

 16500 حديث رقم،  المجلد الرابع،مسند أحمد،

 ):العربية(املصادر والكتب : ًأوال

  .، واقع وطموحات، رابطة الجامعيين ، الخليلالتعليم المهني في فلسطين، )1994( جراد، محمدأبو

، بحـث مقـدم     سطين في تطوير أداء المعلم    دور المشرف التربوي في فل     ،) 2000(األغا، إحسان   

مناهج التعليم في ضوء    : للمؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس        

 مفهوم األداء، القاهرة، جامعة عين شمس

 ، الطبعة الثانيـة،  التخطيط التربوي إطار لمدخل تنموي جديـد  ،)2002(الحاج محمد، أحمد علي،  

 .للنشر والتوزيع، عمان، األردندار المناهج 

مسيرة التعليم والتدريب المهني والتقني في اليمن إطار لمدخل          ،)2002(الحاج محمد، أحمد علي،     

 . ، الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردنتنموي جديد

ط والرقابة أساس نجاح    طريقك إلى الفعالية اإلدارية ، التخطي     ،  ) 1996(حسين ، عبد الفتاح دياب      

 . ، مطبعة النيل ، القاهرة2 ، طاإلدارة

، ة، مفاهيمها، مداخلها، عملياتهـا المعاصـرة      اإلستراتيجياإلدارة   ،)2000(الحسيني، فالح حسن    

 .الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان
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، رام اهللا،    ، ألـوان للطباعـة والنشـر         التعليم والتدريب في فلسطين    ،) 1998(الحشوة ، مازن،    

 .فلسطين 

ة للموارد البشرية في ظـل إعـادة الهيكليـة،          اإلستراتيجي اإلدارة   ،) 2003(خطاب، عايدة سيد،    

 .، دار شركة الحريري للطباعة،القاهرةاالندماج، مشاركة المخاطر

اإلدارة التعليمية في الوطن العربي فـي        ،) 2001(خليل أحمد، السيد  والزهيري ، إبراهيم عباس،         

 .، المؤتمر السنوي التاسع، دار الفكر العربي، القاهرة  صر المعلومات ع

، القاهرة، ة تكوين وتنفيذ إستراتيجيات التنافس   اإلستراتيجياإلدارة   ،) م1995( خليل، نبيل مرسي،    

 .دار المعارف

رفـة  ، الطبعة الثانية، اإلسـكندرية، دار المع      اإلستراتيجيالتخطيط   ،)م  1996(خليل، نبيل مرسي،    

 .الجامعية

مكتبـة االنجلـو    :  ، القـاهرة     أصول اإلدارة العامـة   ،  ) 1980(درويش ، عبد الكريم وليلى تكال       

 .المصرية

 ، الطبعـة     مفاهيم وعمليات وحـاالت دراسـية      ةاإلستراتيجياإلدارة    ، )2005 (،الدوري، زكريا 

 .العربية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن

، دار مجدالوي   1ط. ، التنمية اإلدارية والدول النامية     ) 1993( ، مهدي واللوزي، سليمان،     زويلف

 .للنشر والتوزيع، عمان

، )مالمح من الواقع المعاصر   (إستراتيجية اإلدارة في التعليم      ،)2001(سليمان، عرفات عبد العزيز،   

 .مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة
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 القـاهرة ،     ، بين النظرية والتطبيق    : الجامعي والتقويم الجامعي    التعليم ،) 2001(شحاتة، حسن،   

 .مكتبة الدار العربية للكتاب

 .األكاديمية الحديثة، دار الشروق للنشر، القاهرةة، اإلستراتيجياإلدارة  ،)2003(شمس الدين، باسم، 

، بيـروت، دار    ــــة اآلفاق المستقبلية للتربية في البالد العربي      ،) 2000(عبد الدايم، عبد اهللا،     

 .العلم للماليين

  ، دار النهضة العربية،)البدائل والتنفيذ( ة اإلستراتيجياإلدارة  ،) 1995(عبد الرحمن، ابتهاج، 

 . دار وائل: ، عمانالمنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة ،) 2001(العقيلي، عمر وصفي، 

، الدار الجامعيـة،    )األصول واألسس العلمية   ( ةاإلستراتيجياإلدارة   ،)2001(عوض، محمد أحمد،    

 .االسكندرية

 .  غزة:  ، الجامعة اإلسالميةاإلستراتيجي التخطيطدورة تدريبية في  : )2005(الفرا، ماجد 

 مفاهيم ونظريات   ةاإلستراتيجي واإلدارة   اإلستراتيجيالتخطيط   ،) 1996(القطامين، أحمد عطا اهللا،     

 .  المجدالويوحاالت تطبيقية، عمان، دار

، مكتبة دار الثقافة، الطبعة     اتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيق     ،  ) 1992(كنعان، نواف،   

 .األولى ، عمان

 .، عمان، دار وائل للنشرالتنمية اإلدارية المفاهيم، األسس، التطبيقات، ) 2000( اللوزي، موسى، 

الـدار   ، تطبيقـي  مـنهج  ةاإلستراتيجي واإلدارة   اإلستراتيجيالتفكير    :)2002(المرسي، وآخرون   

 . مصر : الجامعية
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 دار الجامعـة    ،التنـافس ات  إسـتراتيجي  وتنفيذ   ين تكو ةاإلستراتيجياإلدارة   ،)2003(مرسي، نبيل   

 . مصر : الجديدة

 . ، مطابع النيل، الرياضمبادئ ومفاهيم ووظائف: اإلدارة ،) 1998(المغربي، كامل، 

 .، دار اليازوري العلمية، عمانةاإلستراتيجياإلدارة  ،)1998(ياسين، سعد غالب، 

  دار الفاروق    1، ترجمة العاوي، خالد، الطبعة       الناجح اإلستراتيجيالتخطيط  ،  ) 2000(آالن، جون   

 . القاهرة: للنشر والتوزيع 

 : الرسائل العلمية العربية : ًثانيا

لموارد البشرية كمدخل لرفع كفاءة وفعالية       ل اإلستراتيجيالتخطيط    ، )2002( أبو معمر، عطية،    

 ، دراسة حالة للقطاع الخاص، جامعة الملكـة أروى،          المنظمات الصناعية الخاصة بقطاع غزة    

 .اليمن

، دراسة تحليليـة لقطـاع     واألداء المؤسسي  اإلستراتيجيالتخطيط   ، )2003(الخطيب، صالح فهد،    

 .ردنصناعة األدوية األردنية، الجامعة األردنية، األ

 ضـوء معـايير      في الجامعة اإلسالمية في    اإلستراتيجيواقع التخطيط    ، ) 2006( الدجني ، إياد،    

 . ، الجامعة اإلسالمية ، غزة رسالة ماجستير ". الجودة

 لدى اإلدارة العليـا فـي الجامعـات         اإلستراتيجي، العالقة بين التوجه     ) 2006(الدهدار ، مروان    

 ،  رسالة ماجسـتير  ،  - دراسة ميدانية على جامعات قطاع غزة        –سية  الفلسطينية وميزتها التناف  

 .الجامعة اإلسالمية ، غزة 
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 لنظم المعلومات اإلدارية وأثره     اإلستراتيجيالتخطيط    ، )2001(عبد الرحمن، عبد السالم عارف،      

 .ردندراسة تحليلية لقطاعي البنوك والتأمين في األردن، الجامعة األردنية، األعلى تلك النظم، 

واقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضوء معـايير           ،)2005(عساف، محمود عبد المجيد،     

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية غزةةاإلستراتيجياإلدارة 

، لـنظم  لنظم المعلومات اإلدارية وأثره على تلك ا       اإلستراتيجيالتخطيط   ،) 2005(اهللا، سمر ،   عطا

 . ، الجامعة اإلسالمية ، غزة رسالة ماجستير

 ودوره في رفع الكفاءة اإلنتاجيـة مـن         اإلستراتيجي التخطيط   ، )2003( الناصر،ناصر بن فهد،    

رسالة ماجستير ، كليـة الدراسـات       . وجهة نظر المستفيدين باإلدارة العامة للدوريات األمنية      

 .ايف العربية للعلوم األمنيةالعليا، قسم العلوم اإلدارية ، أكاديمية ن

 

 الدوريات واجملالت واملؤمترات: ًثالثا

 .غزة: ، الجامعة اإلسالمية اإلستراتيجيتدريبية في التخطيط  دورة  ،)2004(أبو الروس، سامي 

مجلة النهضـة   نحو نموذج فعال لإلدارة اإلستراتيجية ،       ،  ) 1994(أبو العينين ، عبد الشافي محمد       

 .أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية: ا  ، طنطاإلدارية

 في إدارة   اإلستراتيجيسة التخطيط   تقييم مستوى ممار   ،) 2005(أبو دولة، جمال وصالحية، لؤي      

، دراسة مقارنة بين منظمات القطاعين العام والخـاص األردنيـة ، المجلـة              الموارد البشرية   

  .1 ، ع25العربية لإلدارة ، مج 
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معوقات تطور التعليم التقني في محافظات غـزة وآليـات عمـل           ،) 2003( أبو عاصي ، حمدان     

/ التعليم التقنـي فـي فلسـطين      "  ، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل بعنوان          هامقترحة لعالج 

المنعقدة في كلية فلسطين التقنيـة ـ ديـر الـبلح بـاريخ      " محافظات غزة ـ الواقع والطموح  

07/05/2003.  

التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين ن منظور تخطيط ودمج           ،   )1996(أبو نحلة ، لميس     

القدس، برنـامج دراسـات المرأة ـ  /  ، منشورات مركز الدراسات النسوية النوع االجتماعي

 .جامعة بيرزيت 

     الـنظم  ودوره في االرتقاء بكفايـة وفعاليـة         اإلستراتيجيالتخطيط   ،)1999(  السيد عادل الجندي،

 خلدون للدراسات   ابن، مركز   75-37، ص 16/17 العدد ، مستقبل التربية العربية   مجلة،  يميةالتعل

  .اإلنمائية

التعليم التقني في فلسطين ودوره في تحقيق التنمية، مجلة رؤية،          ،  ) 2001(حمدان ، عبد الرحيم     

  .) 11( العدد  فلسطين ، غزة ، ،الهيئة العامة لالستعالمات 

مدى فاعلية التعليم المستمر في تحقيق التنمية بالكليـات التقنيـة           ،  ) 2005(حمدان ، عبد الرحيم     

  .)1(، المجلد ) 9(، العدد بمحافظات غز، مجلة جامعة األقصى بغزة 

ورقة عمل بعنوان أنماط وأنواع التعليم التقني بمحافظات غـزة           ،) 2000(حمدان ، عبد الرحيم،     

 ، مقدمة إلى الندوة العربية عـن أنمـاط ونظـم            حات الواقع والطمو  –في ظل السلطة الوطنية     

التعليم والتدريب التقني والمهني في الوطن العربي والعالم ،والمنعقدة في الجماهيرية العظمـي             

 . 2000 شباط فبراير 27-26في 
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الجودة الشـاملة فـي       وإدارة اإلستراتيجي التخطيط ،)1995(الخفاجي، عباس و بايرمان ، جيري       

، المعهـد   )1( المجلد الثالث ،العدد     ،  المالية والمصرفية  الدراسات مجلة،   كاديميةالمؤسسات األ 

 . المالية والمصرفية للدراساتالعربي 

 .2006/2007دليل الطالب ، كلية العلوم المهنية والتطبيقية ـ غزة ، 

 .2006/2007دليل الطالب ، كلية العلوم والتكنولوجيا ـ خان يونس ، 

 .2006/2007لية المجتمع العربية ـ رفح ، دليل الطالب ، ك

 .2006/2007دليل الطالب ، كلية تدريب غزة ـ الوكالة ، 

 .2006/2007دليل الطالب ، كلية فلسطين التقنية ـ دير البلح ، 

 .2006/2007دليل الطالب ، كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية ـ غزة ، 

 ).2000(دليل وزارة التربية والتعليم 
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 )1(ملحق رقم  
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 الجامعة اإلسالمية ـ غزة يوسف بحر. د .3

 الجامعة اإلسالمية ـ غزة سامي أبو الروس.د .4

 الجامعة اإلسالمية ـ غزة ماجد الفرا. د .5

 مية ـ غزةالجامعة اإلسال سمير صافي. د .6

 الجامعة اإلسالمية ـ غزة نافذ بركات. د .7

  ـ غزةرـة األزهـجامع محمد الخطيب. د.أ .8
  ـ غزةرـة األزهـجامع نهاية التلباني. د .9

  ـ دير البلحكلية فلسطين التقنية هيثم عايش. د .10
 كلية فلسطين التقنية ـ دير البلح عبد الرحيم حمدان. د .11

 كلية فلسطين التقنية ـ دير البلح ان أبو عاصيحمد. د .12

 كلية فلسطين التقنية ـ دير البلح منصور سعدية. أ .13

 كلية فلسطين التقنية ـ دير البلح ميرفت راضي. أ .14

 كلية فلسطين التقنية ـ دير البلح عماد عدوان. أ .15

 كلية فلسطين التقنية ـ دير البلح غسان الدلو. أ .16
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 )2( رقم ملحق

 االستبانة في صورتها النهائية

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

<ìˆÇe<íéÚø‰ý]<íÃÚ^¢]<
<^é×ÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<íé×Ò<

<ì…^rjÖ]<íé×Ò–Ù^ÛÂù]<ì…]c<ÜŠÎ<<

 اســــــــتبانة
<

 يشرفني أن أضع بين أيديكم هذه االستبانة التي تشكل أداة دراسية ميدانية بعنوان

  يف مؤسسات التعليم التقني يف حمافظات غزةجياإلسرتاتيواقع التخطيط 
 في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة ، وذلك من           اإلستراتيجيبهدف وصف واقع التخطيط     

 . في المؤسسات التقنيةاإلستراتيجيأجل الوصول إلى تصور يساعد في تطوير وتطبيق التخطيط 

 ".إدارة األعمال" درجة الماجستير فيوهذا البحث مقدماً الستكمال متطلبات الحصول على 

 على ما توفر لديه من دراسـات سـابقة          اإلستراتيجيواعتمد الباحث في تعريفه اإلجرائي للتخطيط       

مفهوم إداري يتضـمن تحليـل ودراسـة جميـع           "وأبحاث وتقارير وأوراق عمل بأنه عبارة عن        

المحيطـة   والمتغيرات الخارجيـة     المتغيرات الداخلية في المؤسسة المتمثلة بنقاط القوة والضعف       

 ويتم من خالله صياغة رسالة المؤسسة ورؤيتها ووضع         ،المتمثلة بالفرص والتهديدات  بالمؤسسة  

ات واألهداف التي تطمح المؤسسة الوصول إليها خالل الفترة الزمنية المخطــــط            اإلستراتيجي

    ".مع االستغالل األمثل لكافة الموارد المتاحة لها 

اءة ما ورد فيها من فقرات بدقة وموضوعية، واإلجابة عما جاء فيها بوضع عالمة              نأمل قر 

)X (في خانة الخيار الذي ترونه مناسباُ من وجهة نظركم، ويعكس الوضع الحقيقي في مؤسستكم. 

 مع التأكيد بأن معلومات االستبانة سوف تستخدم ألغـراض البحـث العلمـي المـذكور ،                

 .إذن اهللاوستحاط بالسرية التامة ب
 

 ......شاكراً لكم حسن تعاونكم 

 وجزاكم اهللا كل خير،،،

  الباحث                                                                                 

 عاطف عبد الحميد الشويخ
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 :مقابل العبارة التي تعكس الواقع الفعلي في مؤسستك  ) X( الرجاء وضع إشارة 

 

 :ـ البيانات الشخصية أوالً 
 

 : اسم الكلية 

 .كلية فلسطين التقنية ـ دير البلح□ 

 .كلية العلوم والتكنولوجيا ـ خان يونس □

 .كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية ـ غزة □

 .كلية تدريب غزة□ 

 .كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية ـ غزة □

 .كلية المجتمع العربية ـ رفح □

 

 

 رئيس قسم  نائب عميد                عميد كلية   لموقع الوظيفيا - 1
 

 دراسات عليا  بكالوريوس  دبلوم   المؤهل العلمي -2
 

 أنثى  ذكر       النوع-3
 

 

 

 3 أقل من-1           سنوات الخدمة -4

 

 6قل من  أ- 3     

 

  فما فوق-6     
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  : مجاالت  الدراسةـثانيًا 

 
 
 
 
 

 الدراسة فقرات الرقم
 

موافق 

 بشدة
 محايد افقمو

<Ùæù]<Ù^]<V اإلستراتيجيمدى التزام إدارة الكلية بالتخطيط.< 
    .اإلستراتيجيلدى إدارة الكلية فهم واضح بالتخطيط   .1

    .تلتزم إدارة الكلية بالتخطيط المستمر لتطوير أدائها  .2

    .اإلستراتيجيلدى إدارة الكلية قناعة بالتخطيط   .3

    .لدى إدارة الكلية خطة إستراتيجية على مستوى األقسام  .4

    .ةاإلستراتيجيتوفر إدارة الكلية اإلمكانات التي من شأنها تحقيق  الخطة   .5

    .اإلستراتيجيلدى إدارة الكلية المقدرة على اتخاذ القرار السليم للتخطيط   .6

ت المماثلة في التخطيط تستفيد إدارة الكلية من تجارب المؤسسا  .7

 .اإلستراتيجي

   

     .اإلستراتيجيتسعى إدارة الكلية إلى تحقيق الميزة التنافسية في التخطيط   .8

    .تتناسب رسالة الكلية مع تطورها المستقبلي  .9

    .لدى إدارة الكلية رؤية واضحة للكلية  .10

    .تضع إدارة الكلية لنفسها غايات محددة  .11

    .تلك إدارة الكلية أهدافاُ طويلة األجلتم  .12

    .لدى إدارة الكلية أهدافاً قصيرة األجل  .13

    .تشخص إدارة الكلية نقاط القوة والضعف في الكلية  .14

    .تحدد إدارة الكلية الفرص والتهديدات المحيطة بالكلية  .15

 التخطيط تحلل إدارة الكلية العوامل االقتصادية المؤثرة في عملية  .16

 .اإلستراتيجي

   

تحلل إدارة الكلية العوامل االجتماعية المؤثرة في عملية التخطيط   .17

 .اإلستراتيجي

   

    .ةاإلستراتيجيتنفيذ كل بنود الخطة ب إدارة الكلية تزملت  .18
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 فقرات الدراسة الرقم
 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 قمواف

غير 

موافق 

 بشدة
<êÞ^nÖ]<Ù^]<<V اإلستراتيجيمدى انتشار ثقافة التخطيطíé×ÓÖ]<»<<<<< 

      اإلستراتيجيتشجع إدارة الكلية العاملين على المشاركة في التخطيط   .1

      .ة بثقافة المجتمع المحلياإلستراتيجيتربط إدارة الكلية سياستها   .2

      .ةاإلستراتيجيلين فيها حول الخطة تحترم إدارة الكلية آراء العام  .3

      .تتحول مناقشة اآلراء حول العمل في الكلية إلى خالفات شخصية  .4

      .ة مع العاملين دون فرض اإلمالءاتاإلستراتيجيتناقش إدارة الكلية الخطة   .5

      .ياإلستراتيجتراعي إدارة الكلية الثقافة السائدة بين العاملين بما يخدم التخطيط   .6

      .ةاإلستراتيجييعمل العاملون في الكلية بروح الفريق الواحد إلعداد الخطة   .7

      .اإلستراتيجييوفر العاملون المعلومات الالزمة لتنفيذ أنشطة التخطيط   .8

      .تُطلع إدارة الكلية العاملين فيها باستمرار على خططها المستقبلية  .9

      .اإلستراتيجين فيها بدراسة معوقات التخطيط تشرك إدارة الكلية العاملي.10

      .تساعد ثقافة الكلية في تكامل الوحدات اإلدارية بما يخدم عملية التخطيط .11

      .تراعي إدارة الكلية الثقافة التنظيمية في عملية التخطيط.12

      .للمستفيدينة في الكلية على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها اإلستراتيجيتركز الخطة .13

      .يلتزم العاملون في الكلية بقرارات اإلدارة العليا.14

      .تنمي إدارة الكلية الشعور باالنتماء للعمل في الكلية.15
<

<oÖ^nÖ]<Ù^]<<Víé×Ó×Ö<êÛé¿ßjÖ]<ØÓé] 

      . اإلستراتيجييتناسب الهيكل التنظيمي في الكلية مع عملية التخطيط   .1

      .ركزية على عملية التخطيط واتخاذ القراراتتسيطر الم  .2

3.  
تتوافر قنوات اتصال فعالة بين اإلدارة العليا والمستويات اإلدارية األخرى 

 .ةاإلستراتيجيلمناقشة الخطة 

     

      .اإلستراتيجيتحدد أوجه النشاط في الهيكل التنظيمي وفقاً للتخطيط   .4

      .ةاإلستراتيجيتنفيذ الخطة تمارس اإلدارة دوراً رقابياً على   .5

6.  
تعتمد إدارة الكلية مبدأ التنسيق مع الكليات ذات العالقة عند وضع الخطط 

 .ةاإلستراتيجي

     

       .اإلستراتيجيتخدم المواقع الوظيفية الحالية عملية التخطيط   .7

      .  في كافة المستوياتاإلستراتيجيتعزز إدارة الكلية التخطيط   .8

      . بمعدل دوران العاملين في الهيكل التنظيمياإلستراتيجيثر التخطيط يتأ  .9
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 الدراسة فقرات الرقم
 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 وافقم

غير 

 موافق

 بشدة
<<<<<<

<<<Äe]†Ö]<Ù^]<<Vآفاءة الموارد البشرية. 
      .اإلستراتيجي قادرة على التخطيط تقنيةتتوافر في الكلية كفاءات   .1

      .اإلستراتيجيلدى العاملين في الكلية معرفة بالتخطيط   .2

      .اإلستراتيجييتوافر لدى العاملين في الكلية القدرة على المشاركة في التخطيط   .3

توفر إدارة الكلية فرص المشاركة في المؤتمرات المحلية والعربية   .4

 .اإلستراتيجيفي مجال التخطيط 

     

لى تطوير قدراتهم وتحسينها وتنميتها في مجال  عالعاملون يسعى  .5

 .اإلستراتيجيالتخطيط 

     

      .ةاإلستراتيجييمتلك العاملون الخبرة التي تمكنهم من إبداء رأيهم في تعديل الخطة   .6

      .في الكلية العاملين على عاتق اإلستراتيجيتقع مسؤولية التخطيط   .7

      .ت العلمية واإلدارية في المناصب اإلداريةتهتم إدارة الكلية بتعيين الكفاءا  .8

      .اإلستراتيجيتقدم إدارة الكلية التدريب الكافي للعاملين في مجال التخطيط   .9

في المقدمة من إدارة الكلية تدريبية الفرص ن التزام باليلدى العامل .10

 .اإلستراتيجيمجال التخطيط 

     

 .ةليد الماتوافر الموار:       المجال الخامس 
      .اإلستراتيجيتخصص إدارة الكلية جزءاً مناسباً من موازنة الكلية للتخطيط  .1

      .ة كفيل بتحقيق األهداف المنشودةاإلستراتيجيالمبلغ المخصص للخطة  .2

      .ة على المنح الخارجيةاإلستراتيجيتعتمد إدارة الكلية في تنفيذ الخطة  .3

ول على تمويل من المؤسسات المانحة تسعى إدارة الكلية للحص .4

 .العربية والدولية

     

      .ةاإلستراتيجيتعتمد إدارة الكلية على إيرادات الطالب في بناء خطتها  .5

      . بمدى توفر الموارد الماليةاإلستراتيجيترتبط عملية التخطيط  .6

      .فة ومستوياتها كاةاإلستراتيجيية مراحل الخطة لتكفي الموارد الما .7

      .اإلستراتيجيتشارك مؤسسات محلية في دعم عملية التخطيط  .8

 


