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مستخلص البحث

متطلبات تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية من وجهة  (، حبث بعنوان 2018محيدة ابوصاع قزة 
رسالة ).ليبيا)مجهورية دراسة ميدانية يف جامعة طرابلس(اعضاء هيئة التدريسنظر 

جامعة موالنا مالك إبراهيم - دكتوراه مقدمة لكلية الدراسات العليا، قسم اإلدارة الرتبوية
اإلسالمية احلكومية ماالنج.

املشرف الثاين : د.عبد املالك كرمي أمر اهللا–رتضى املشرف األول: أ.د. نورامل

اعضاء هيئة - املنظمة (جامعة طرابلس ليبيا)-اإلدارةاإلسرتاتيجية الكلمات األساسية:
التدريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والذي اظهرت ان  جامعة طرابلس تعاين من الصعوبات االدارية واملشكالت التنظيمية و 
التعرف علي - 1: نتيجة ايضا ملا اقرتاحته العديد من الدراسات  وهدف هذا البحث إيل

-2يف متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجيةيف جامعة طرابلسعضاء هيئة التدريس أراء ا
جامعة طرابلس حسب اراء يف االدارة االسرتاتيجية تطبيق املتطلبات التعرف علي درجة 

اعضاء هيئة معرفة وجود فروق داله احصائيا بني اجابات - 3اعضاء هيئة التدريس.
لتعرف علي -4.(نوع العمل واملؤهل العلمي واخلربة)التدريس حسب املتغريات االتية 

اعضاء هيئة مقرتحات تساعد يف تطبيق متطلبات االدارة االسرتاتيجية من وجهة نظر 
.التدريس



ب

وملعاجلة مشكلة البحث استخدم املنهج الوصفي، الكيفي والكمي أي كانت الدراسة 
حيث استخدمت الباحثة املقابلة واملالحظة واالستبانة لكيفي والكمي)ني(اباملنهج

) 2018-2017موظف للعام الدراسي (65وأشتملت عينة البحث علي 
يف جامعة طرابلس اعضاء هيئة التدريسواستخدمت إستبانه وزعت علي عينة من 

) متطلبا وقد احتوت أربعة جماالت هي (متطلبات عامة لإلدارة 52احتوت(
–متطلبات تطبيق اإلسرتاتيجية –متطلبات الصياغة اإلسرتاتيجية –إلسرتاتيجية ا

متطلبات تقومي اإلسرتاتيجية) ومت استخدام األساليب اإلحصائية التالية والنسب املئوية 
) ONE WAY ANOVAواملتوسطات احلسابية ،واالحنراف املعياري واختبار

) حمكمني خمتصني 6عة مؤلفة من (وللحكم علي صدق االستبانة عرضت علي جممو 
15 (

cronbachموظف من خالل حساب معامل الفا كرونباخ ( - alpha والذي (
إن متطلبات -1بينت النتائج ) ألمهية متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية0.94بلغ (

ية ناقصة وغري مكتملة او تكاد تكون غري موجودة يف جامعة االدارة االسرتاتيج
كما ان تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية -2حسب اراء اعضاء هيئة التدريس.طرابلس

كما - 3يف جامعة طرابلساعضاء هيئة التدريسحصلت تقدير ضعيفبناء على إجابات
ات اآلتية(املسمي تبعا ملتغري اعضاء هيئة التدريس بينت وجود فروق دالة بني اجابات 

اخلربة ) يف  امهية  و امكانية تطبيق متطلبات االدارة –املؤهل العلمي –الوظيفي 
االسرتاتيجية

كما قدم البحث العديد من املقرتحات تساعد يف تطبيق االدارة االسرتاتيجية من -4
. عضاء هيئة التدريس يف جامعة طرابلسوجهة نظر ا



ج

الرحيمبسم اهللا الرحمن 

)*أُنِيبُ َوِإلَْيهِ تـَوَكَّْلتُ بِاللَّه َعَلْيهِ ِإالَّ تـَْوِفيِقي*(َوَما

صدق اهللا العظيم

88سورة هود اآلية 



د

إهداء

إىل اليد الطاهرة اليت أزالت من أمامنا أشواك الطريق
ورمست املستقبل خبطوط من األمل والثقة

والعرفان باجلميلإىل الذي ال تفيه الكلمات والشكر 

أيب احلبيب
إىل من ركع العطاء أمام قدميها

وأعطتنا من دمها وروحها وعمرها حبا وتصميما ودفعا لغٍد أمجل
إىل الغالية اليت ال نرى األمل إال من عينيها

أمي احلبيبة
إيل الذي حتمل معي مشاق السفر والدراسة لك مين كل احلب والتقدير

زوجي الغايل

النرجس اليت تفيض حباً وطفولًة ونقاًء وعطراً إىل أزهار 
أبنائي



ه

مجهورية إندونيسيا
وزارة الشؤون الدينية

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
كلية الدراسات العليا قسم اإلدارة  اإلسالمية

إقرار طالبة

-أنا املوقعة أدناه ، وبيانايت كاأليت:

 محيدة ابوصاع خليفة قزةاالسم بالكامل :
 : 15730026رقم التسجيل

متطلبات تطبيق الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ، حتت عنوان : 
دولةدراسة ميدانية يف جامعة طرابلس(هيئة التدريسأعضاءن وجهة  نظر اإلدارة اإلسرتاتيجية م

ليبيا)

علي  املشرف أو علي كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا إبراهيم اإلسالمية احلكوميةاملسؤولية 

هذا وحررت هذا اإلقرار بناء علي رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد علي ذلك.
لباحثة محيدة ابوصاع قزةاتوقيع صاحبة اإلقرار...

جماالن



و

كلمة الشكر والتقدير

اهللا رب العاملني والصالة والسالم علي اشرف األنبياء بسم اهللا الرمحن الرحيم ،احلمد 
واملرسلني وعلي اله وأصحابه أمجعني ، وبعد.

يسر الباحثة بعد االنتهاء من  كتابة هذه الرسالة العلمية وهنا تريد الباحثة ان تقدم من 
صميم قلبها أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعدها علي كتابة هذه الرسالة 

هم :و 

الربفيسور الدكتور عبداحلارس، رئيس جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية -1
مباالنج.

، عميد الدراسات العليا يف جامعة موالنا مالك إبراهيم مولياديالربفيسور الدكتور -2
اإلسالمية احلكومية ماالنج .

يف جامعة موالنا مالك مشس اهلادي، رئيس قسم اإلدارة اإلسالمية حممد الدكتور -3
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .

الربفيسور الدكتور نور املرتضى بصفته املشرف األول، والدكتور عبد املالك كرمي أمر -4
اهللا بصفته املشرف الثاين هلذة الرسالة. 

مجيع األساتذة يف كلية الدراسات العليا احملرتمني وكل الزمالء واألصدقاء ومن ال-5
تستطيع الباحثة أن تذكرهم مجيعا هنا.



ز

هذا، واهللا اسأل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة وتكون رسالة الدكتوراه هذه نافعة 
ومفيدة للعباد والبالد ،آمني .
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األولالباب

العاماإلطار

المقدمة1.1
ومدخلبلاملعاصرةالتعليميةاملؤسساتيفاحليويةاملسائلإحدىاإلسرتاتيجيةاإلدارةتعد
أنعلىجيمعاليوماملعاصرالعامليالتعليمية،املؤسساتيفالتطويرمداخلمنهام

منبلدأييفتطويرألياحلقيقياملدخلهوخاصبشكلواجلامعيعامبشكلالتعليم
اإلدارةمببدأأخذتقدواليابانيةاألمريكيةالعامليةاجلامعاتمنكثريافانوعليهالبلدان،

.التعليميةاملؤسساتوتطويرجتديديفكأسلوباإلسرتاتيجية

املؤسساتبالتطويراملهتمةوالدراساتالكتاباتطرحتاالهتمامهذاسياقويف
حديثةعصريةإداريةواجتاهاتمفاهيماخلصوصوجهعلىواجلامعيعامبشكلالتعليمية

تلكيفمؤخراً راجتاليتاحلديثةاإلداريةاملفاهيمابرزمنتعداليتإسرتاتيجيةإدارةمنها
منوالتجديدالتطويرمفهومعلىتعتمدإداريةفكريةفلسفةباعتبارهاوالدراسات،الكتابات

إحداثإىلالعايل؛التعليممؤسساتمنكمؤسسةاجلامعةيفالعاملنيحتفيزخالل
بصورةوتطويرهاجلامعةمكوناتمنمكونكلبتناولوذلكفيها،مرغوبةاجيابيةتغريات
للجامعةمنظمةإسرتاتيجيةبإدارةوفاعلةمستمرة

وتتعلق اإلدارة اإلسرتاتيجية بتحديد غايات التنظيم وأهدافه وتصميم السياسات واخلطط 
.1الغايات واألهدافهذه واختيار اهليكل التنظيمي والنظم اإلدارية الالزمة لتحقيقالوظيفية 

اإلدارة
ت واضح يف رغبة اؤ إالاإلسرتاتيجية

235كامل السيد غراب اإلدارة اإلسرتاتيجية  (أصول علمية وحاالت عملية) كلية العلوم جامعة امللك سعود  ص- د1
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أو تنفيذها أو وإمكانيات وقدرات
تطويرها فضال عن ضعف وغياب التفكري االسرتاتيجي لدي مسئويل وقيادات ومديري كثر 

اإلسرتاتيجيةإلدارةالفعليتطبيقيفبدأتكثريةجهاتأنوبالرغم.2من هذه املؤسسات
قداليتواملشكالتالتطبيق،حملالنظريةوضعكيفيةحولواسعاً جدالً هناكأنإال،

بإدارةاالهتمامفرتمجةاحلكومة،تتبعاليتالتعليميةاملؤسساتيفخاصةتنفيذها،تعوق
للتغيريمدخلإسرتاتيجيةإدارةوتعترب.البدايةيفضخمةحتدياتإىلحيتاجإسرتاتيجية
وعموماً مثارها،تظهرحىتطويالً وقتاً تأخذسوفأياملدى،طويلالتنظيمي

أساسياً مطلباً أصبحتأنبعدالعايل،التعليمملؤسساتوالتميزاملستمرللتحسنيمدخل
تقدمهاتعوقاليتاملشكالتمنالكثريمنللتخلصكمدخلاجلامعاتملعظم
اتسع نطاقها وقوة تأثريها علي اختاذ العاملية  وإذا كانت التحديات املعاصرة قداملنافسةعلى

اإلسرتاتيجية يف إدارة املؤسسات ومن مث التحول حنو اإلدارةجماالت  تطور الفكر اإلداري
.3يجياالجتاه حنو إعادة هيكلة املؤسسات يف هذا اإلطار االسرتات

اإلسرتاتيجية وسياسات اإلعمال والتطوير وتعد الدراسات اإلدارةوالتفوق والتجديدبالتميز
من الدراسات املتقدمة يف جمال إدارة منظمات إذا حتتاج إيل خلفية متكاملة عن مبادئ 

4اإلدارة ووظائفها وأسس املنظمات وأنشطتها.

ومن هنا كان سبب اختيار الباحثة هلذا املوضوع حيث يتمثل  يف احلاجة املاسة يف تطبيق 
جامعة طرابلسيفاإلسرتاتيجيةاإلدارة

كفرع من اجلامعة الليبية  1957عدد من الطالب من بني اجلامعات الليبية تأسست يف عام 
ألفأربعةحتتوي علي ألنهويطلق عليها كلمة دويلة 1973يتم فصلها يف عام أنقبل 

11صؤسسات املعاصرةفهد بن عبد اهللا النعيم اإلدارة اإلسرتاتيجية وجودة التفكري والقدرات يف امل- مصطفي حممود ابوبكر و د-د2
18حممد حممد إبراهيم اإلدارة اإلسرتاتيجية آليات ومرجعيات خارطة الطريق لإلدارة وإعادة اهليكلة ص3
9عبدا حلميد عبد الفتاح املغريب اإلدارة اإلسرتاتيجية ص4
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جامعة طرابلس إنإال
وهذا جاء بعد إداريةتعاين من صعوبات 

علما 
الرؤية اإلسرتاتيجيةلإلدارةاألساسيةطبيق العناصر جامعة طرابلس هلا خصائص منها تإن

كجزء من اجلامعة الليبية 1957وان جامعة طرابلس تأسست يف سنة واألهدافوالرسالة 
حيث أنشئت  كلية العلوم يف مدينة طرابلس وكلية اآلداب يف مدينة بنغازي ويف سنة 

ها إيل منظمة اليونسكو انضمت للجامعة بعض الكليات األخرى واليت كانت تبعيت1973
مث استقلت جامعة طرابلس عن اجلامعة الليبية وتغري امسها حبيث أصبح يطلق عليها جامعة 

جامعتني جامعة طرابلس ومقرها مدينة طرابلس إيلطرابلس وأصبحت تنقسم اجلامعة الليبية 
عة وجامعة بنغازي ومقرها مدينة بنغازي مث أنشئت الكليات األخرى اليت تضمها جام

إيل الفروع طرابلس حاليا وأصبحت يف وقتنا احلاضر تضم تسع عشرة كلية أساسية باإلضافة
.5التابعة لبعض الكليات

اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الرتبوية يسهم يف تطوير اهلياكل التنظيمية و إن ممارسة اإلدارة
القرارات وتنفيذها اليت توضح خطوط املسؤولية والصالحية وتسهم يف تسريع عملية اختاذ 

اإلدارية واختصارها من اجل إزالة االزدواجية والتعارض إن وجد ومراجعة اإلجراءات،وإزالة
التعقيد والبريوقراطية وإتاحة املزيد من املرونة واالستقاللية للقيادات اإلدارية  يف اختاذ القرارات 

اإلسرتاتيجية يفاإلدارةمفهوم،كما ظهر6باالستفادة من املوارد املتاحةذات العالقة
للجامعةالتنظيميالتطويروإحداثالتجديدلتحقيقمهمامدخالميثلأصبحاجلامعات

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي جامعة طرابلس  2016- 2015دليل طالب للعام 5
115ص 2003املبعوث (تصور املقرتح للتخطيط االسرتاتيجي يف إدارة املؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية)جملة الرتبية حممد حسن 6
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فكرةعلىيعتمدكونهالعصر،مواكبةوتعزيزالتقدملتحقيقالفعالةالوسيلةفهوككل،
التميزوتشجيعالسلبياتوجتاوزاالجيابياتودعماألهدافحتقيقلصاحلالتغيريحتمية
يفواإلداريةاألكادمييةوالربامجالوظائفملختلفاملستمروالتطويرالتحسنيعمليةودعم

.اجلامعة

التخطيطمنهلابدفالاإلسرتاتيجيةاإلدارةبأسلوباألخذيفمامؤسسةرغبتمافإذا

التحفيزأسلوبإىلاملطلقاملاديالنقدعلىيرتكزأسلوبمناإلدارةمنطلتغيري

تطويريفوإبداعبتجديدتساهمأنتستطيعإسرتاتيجية،إدارةخاللمنوالكفاءات

يرتكزإىلالتقليدياجلمودعلىيعتمدأسلوبومنالفرصة،هلاأتيحتمامىتاملؤسسة

الثقةوعدمواخلوفالشكعلىيعتمدأسلوبومناملستمر،والتطويرالتغيرييفالرغبةعلى

.ونواياهميفوالثقةالعاملنيطاقاتوتفجرياملبادرةزمامأخذعلىيرتكزأسلوبإىل

البحثمشكلة2.1

املتوافرةالطاقاتباستغاللتقدمهعليتعمل,للمجتمعتطويرأداةاإلسرتاتيجيةاإلدارةتعد

وانقالباتثوراتمنالتاريخيفحدثفما,ممكنمدىأقصىإيلفيهاملرغوباالجتاهيف

النظرإعادةإيلمعظمةيفيعودإمناتكنولوجيتقدممنصاحبهوما,الصناعيكاالنقالب

األنظمةمنكغريهالتعليميالرتبويوالنظام.فيهاحدثتاليتالبلدانيفاإلدارةأساليبيف

تنظمفاعلةإدارةإيلحتتاجالرتبية مثارهاحتققولكي,إدارةإيلحيتاجاملختلفةاحلياتية

.املرجوةاألهدافحتقيقاجلمنأفرادهاجهودوتنسق
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تدارإنالبداملعلوماتانتشاروسرعةفيهاملتغرياتلتسارعونتيجةاحلايلعاملناويف

اململؤاحلايلواقعهالتجاوزالتحركتستطيعكيوواعيهادفإداريبأسلوباملؤسسات

,اجلهامنأنشئتاليتواملهاماألهدافحتقيقمنولتتمكنوالعقباتاملشاكلمنبالكثري

اإلدارةأسلوبفتطبيقاإلسرتاتيجيةاإلدارةعليهما يطلقهواإلدارياألسلوبوهذا

قيامخاللمن,التعليميةالعمليةجودةرفعيفيسهمالتعليماملؤسساتيفاإلسرتاتيجية

وحتديدالطويلاملدىعليوحتديد,هلااملستقبليةالرؤيةبتحديداملؤسساتتلك

ونقاطاحمليطةواملخاطرالفرصحتديديفيساعدمبابيئتهاوبنيبينهااملتوقعةالعالقةإبعاد

ومراجعتهاالبعيداملدىعلياإلسرتاتيجيةالقراراتاختاذوذلكوالضعفالقوة

أمناطمنمنطممارسةغيابيلمحجمتمعنايفالرتبوياإلداريالواقعمالحظةومن.وتقيمها

نتيجةكاناملنظماتمنكثرييفاإلدارةوتطويرفنمواإلسرتاتيجيةاإلدارةوهوإالاإلدارة

يؤديالنمطهذاإنالنتائجأوضحتمما,وممارستهالنمطهذاعليالتطبيقاتمنلسلسة

.اإلنتاجيفواجلودةالفعاليةإيل

ملانهإالالتعليمجماليفاإلسرتاتيجيةاإلدارةحولكتبمماالرغمعليانهالباحثةوترى

العايلالتعليميفالنمطهذاممارسةيفضعفاهناكإنكما,الباحثنيمنالكايفاالهتماميلق

أراءعنوالكشف,املوضوعهذاتناولإيلالباحثةدفعمماخاصةطرابلسجامعةويفعامة

هذهتطبيقإمكانيةمدىوعنطرابلسجامعةيفاإلسرتاتيجيةاإلدارةمتطلباتيفاملوظفني

.أيضانظرهموجهةمنطرابلسجامعةيفاملتطلبات
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-:األيتالرئيسبالسؤالالبحثمشكلةصياغةميكنفانهسبقمماوانطالقا

وما,الموظفيننظروجهةمنطرابلسجامعةفياإلستراتيجيةاإلدارةما متطلبات

الموظفين؟أراءحسب طرابلسجامعةفيالمتطلباتهذهتطبيق

البحثأسئلة3.1
اآلتيةاألسئلةعنالبحثجييب

جامعة يفهيئة التدريسأعضاءنظروجهةمناإلسرتاتيجيةاإلدارةما متطلبات- 1س
؟طرابلس

يف جامعة هيئة التدريسأعضاءنظروجهةمناإلسرتاتيجيةاإلدارةتطبيقما درجة- 2س
؟طرابلس

)اخلرب-العلمياملؤهل-العمل(نوعاآلتيةاملتغرياتبنيإحصائيادالةفروقتوجدهل-3س
يفاإلسرتاتيجيةاإلدارةو إمكانية تطبيق متطلباتأمهيةيف هيئة التدريسعضاءأوإجابات

؟طرابلسجامعة

طرابلس جامعةيفاإلسرتاتيجيةاإلدارةتطبيقيفتسهمإنميكناليتما املقرتحات-4س
؟هيئة التدريسأعضاءمن وجهة نظر 

البحثأهداف4.1

-:األيتحتقيقإيلالبحثيهدف



17

أعضاءمن وجهة نظر يف جامعة طرابلساإلسرتاتيجيةاإلدارةوصف متطلبات .1
هيئة التدريس .

اإلسرتاتيجيةاإلدارةتطبيقإمكانيةلدرجةهيئة التدريسأعضاءتقديراتمعرفة.2
من وجهة نظرهم.طرابلسجامعةيف

للمتغرياتوفقاطرابلسجامعةيفهيئة التدريسأعضاءإجاباتبنيالفروق.معرفة3
اإلدارةوإمكانية تطبيقأمهيةحولو )اخلربة-العلمياملؤهل-العملاآلتية(نوع

طرابلس.جامعةيفاإلسرتاتيجية

وكافةطرابلسجامعةيفاإلسرتاتيجيةاإلدارةتطبيقيفتسهمإنميكنمقرتحات. تقدمي4
.هيئة التدريسأعضاءمن وجهة نظر 

البحثأهمية5.1
-:النظريةاألمهية

ملا له دور اإلدارةحاجة املؤسسات الرتبوية هلذا النمط من أمهيةالبحث النظرية من أمهيةتأيت 
البيئية الداخلية واخلارجية لكافة كليات املتغرياتفعال يف رسم اخلطط علي أسس علمية وفق 

جامعة طرابلس

- :تطبيقيةمهيةألا

اإلدارةوالدراسات اليت تناولت تطبيق األحباثمن خالل مراجعة الدراسات السابقة تبني قلة 
يف املؤسسات التعليمية بشكل عام وجامعة طرابلس بشكل خاص والبحث اإلسرتاتيجية

.لسد هذه الثغرةيأيتاحلايل 
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البحثفرضيات6.1

اآلتيةالفرضياتوضعتأهدافهولتحقيقالبحثسؤال  الثاين و الثالث يفعنلإلجابة
- فرضية السؤال الثاين::

ضعيفة يف جامعة طرابلساإلسرتاتيجيةاإلدارةدرجة  تطبيق متطلبات •

-فرضية السؤال الثالث:

إمكانيةودرجة أمهيةيف هيئة التدريس إجابات أعضاءبني إحصائيادالةفروقتوجد•
العملنوعملتغريوفقاطرابلسجامعةيفاإلسرتاتيجيةتطبيق اإلدارة

و درجة أمهيةيف هيئة التدريس إجابات أعضاءبني توجد فروق دالة إحصائيا •
واملؤهل العلمي.تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس وفقا ملتغريإمكانية

و درجة أمهيةيف هيئة التدريس إجابات أعضاءبني توجد فروق دالة إحصائيا •
اخلربة.ملتغري تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس وفقا إمكانية

البحثحدود7.1

طرابلسجامعة:املكانيةحدود

اإلداريني يف هيئة التدريسأعضاءعلياحلايلالبحثاقتصر:البشريةحدود
جامعة طرابلس ويشمل رئاسة اجلامعة وعمداء الكليات ووكال مكتب عميد كلية 

وموظفني مكاتب التخطيط واملتابعة ومكاتب اجلودة.
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طرابلسمعةجايفاإلسرتاتيجيةاإلدارةمتطلباتأمهيةيفمتثل:احملتوىحدود
.اجلامعةهذهيفتطبيقإمكانيةدرجةويف

)2018- 2017(الدراسيالفصلخاللالدراسةإجراءمت:الزمنيةحدود

البحثمصطلحات8.1

-. اإلدارة اإلستراتيجية:1

هي الطريقة اليت (Strategic Management :اإلدارة اإلسرتاتيجية (باإلجنليزيّة
حتليل العوامل بأسلوٍب ُمنظٍم وُمرتبٍط مع املُنافسني والُعمالء واملُستهلكني تعتمد على 

وُيشّكلون مجيعهم البيئة اخلارجّية، أّما املُنشأة فتعرب عن عوامل البيئة الداخلّية؛ ممّا ُيساهم يف 

، وتُعرَّف 7ضمان الوصول إىل أفضل مواءمة بني األولويّات والسياسات اخلاصة باملُنشآت

و اإلدارة اإلسرتاتيجية فاعلة القتناص فرص . 8ُتساعد املُنشأة على الوصول ألهدافها
كما حترص على 9

. 10حتديد الفرص يف املستقبل وتتوّقع املُشكالت املؤثرة على العمل

2017. Edited-8-"Strategic Management", Business Dictionary, Retrieved 7↑7

درة التنافسية للشركات وفقاً ملعايري األداء االسرتاتيجي وإدارة اجلودة الشاملة، اململكة املتحدة: اجلامعة )، اإلدارة اإلسرتاتيجية لتحسني الق2010فيصل القحطاين (8
10الدولية الربيطانية، صفحة 

21اإلدارة اإلسرتاتيجية(دليل املدير العريب للتفكري والتغيري االسرتاتيجي) صامحد سيد مصطفي-د9

30اإلسرتاتيجية على كفاءة وفعالية األداء (دراسة)، السودان: جامعة النيلني، صفحة )، أثر اإلدارة2010حممد تبيدي (10
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هي الكيان االجتماعي املنسق بشكل ،ومعتمد وله حدود متيزه عن البيئة -المنظمة:-2
وكانت 11االستمرار النسيب لتحقيق هدف أو أهداف مشرتكة.اخلارجية ويعمل علي أساس 

املنظمة يف هذه الدراسة احد املؤسسات التعليمية يف دولة ليبيا (جامعة طرابلس)

ىف الكليات اجلامعات و يفالطلبةالذين يدرسونتهاالستاذهم-هيئة التدريس:أعضاء-3
أعلىو درجات علميه جامعيةدات شهامعهمحيث يكون املختلفةالتخصصات يف مجيع

مثل أعلىدرجات علميه وبدرجة املعيد ، يبدأعضو هيئة التدريس و ،سالبكالوريو من 
.و الدكتوراهاملاجستري

السابقةالدراسات9.1

إن هذا  املوضوع ال زال اإلسرتاتيجية يف العامل إالعلي الرغم  من  كل ما كتب حول اإلدارة
البحث فيه حمدود وهذا ما مت تأكيده من قبل العديد من الباحثني فعلى سبيل املثال يقول  

إن موضوع اإلسرتاتيجية يعاين من إمهال يف العلوم االجتماعية ويقول key1993كي 
إن هناك عدد قليل من كتاب اإلدارة ومن اهتم مبوضوع Thomas1998متاس 

اإلسرتاتيجية ولذلك ال يوجد إمجاع حول كيفية التعاطي مع هذا جية واإلدارةاإلسرتاتي
اإلسرتاتيجية مل يلقى علي إن موضوع اإلدارةstoney2001املوضوع ويؤكد ستوين

12.

الدراسات السابقة حول متطلبات تطبيق اإلدارةمراجعة ولقد حاولت الباحثة
أمهية هذه 

20عمان دار زهران للنشر ص2002اإلعمالواخرون وظائف منظمات عريفج 11

يف قطاع غزة) العدد التاسع واخلمسون سنة ماجد حممد الفرا (السلوك اإلداري االسرتاتيجي عند املدير الفلسطيين دراسة تطبيقية علي مصانع البالستيك واالحدية 12
241ص 2002
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الدراسة تكمن يف أصالتها حيث تعترب الدراسة األوىل من نوعها اليت تبحث وبشكل خاص 
ياغة وإمكانية التطبيق يف اإلسرتاتيجية من حيث األمهية  وصيف تطبيق متطلبات اإلدارة

جامعة طرابلس وتكمن  كذلك أمهيتها  يف استنادها إيل املصادر األولية من خالل استخدام 
.واملالحظة املباشرةاالستبانه واملقابالت الشخصية

:األجنبيةالدراسات-:أوال

العايلالتعليمحالةدراسةالتنافسيةامليزةاجلمناإلسرتاتيجيةاإلدارة-

يلتشنيغ,هونغمهسونتايوانيفواملهينالتقين

Journal if higher education

Policy and management vol .34.no 6, december

2012,611-628

التقنيةواملعاهداجلامعاتقبلمناإلسرتاتيجيةاإلدارةاستخدامالدراسةتناقش

املصادروإدارةالسوقمتطلباتومواجهةالتنافسيةامليزةلتحققتايوانيفواملهنية

.أالزماملؤسسياألداءخاللمنالالزمة

.العايلالتعليماملؤسساتيفاإلسرتاتيجيةاإلدارة-

ستوكولينايوليا
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Management of organizations: systematic research

. 2014.lssue 70,p79-90

املبادئبعضومناقشةالتعرفإيلالنظريةالتحليليةالدراسةهذه

عميقحتليلخاللومناحلديثةاجلامعاتيفاالسرتاتيجياتلصنعاألساسية

األهدافوأنواعاملعقدةالتعليميةالبيئاتيفتشكلاليتالداخليةللعوامل

.معهابالتصرفمدراءوموقعاإلسرتاتيجية

العوامل:للطلبةوالتسجيلااللتحاقنسبلالفعالةاإلسرتاتيجيةاإلدارة-

سنواتأربعةملدةعامةجامعةيفالفعالةاإلسرتاتيجيةالتسجيلإدارةيفاملؤثرة

هارتونيانفون

2011أمريكا–كابيالجامعة-دكتوراهرسالة

اختاذعلياطالع:العامالعايلالتعليمجامعاتيفاإلسرتاتيجيةاألداءإدارة-

.القيمةوبيانالنتائجوحتسنيالقرار

سييبماثيو

2013امريكا–كراتيونجامعة–دكتوراهرسالة
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جامعاتأربعةيفاالسرتاتيجياألداءإدارةتطبيقمدىالرسالةتستكشف

ونتائجاإلدارينيللقادةالقرارأحتاذعليذلكاثرعليأمريكايفحكومية

.العامةالسياسةأولوياتجماراةومدىالفعالةاملؤسسية

نظروجهاتبنيللكفاءاتالفعالةاإلسرتاتيجيةاإلدارةمستويات" :دراسة-

واليةيفكلياتيفالتنفيذينيواملديرينالبشريةالقوىمديريمنكل

"تكساس

للكفاءاتواحلقيقيةاملتوقعةاملستوياتعلىالتعرفإىلالدراسةهذههدفت

القوىمديريمنكلنظروجهاتبنيالفعالةاإلسرتاتيجيةلإلدارةالضرورية

عينةومشلتتكساس،واليةيفكلياتيفالتنفيذينيواملديرينالبشرية

يفالتنفيذينيواملديرينالبشريةالقوىإدارةجماليفالعاملنيمجيعالدراسة

الوصفياملنهجدراستهيفالباحثواستخدمتكساس،واليةيفكليات

واملتوسطاتكالتكراراتاملناسبةاإلحصائيةاألساليبعلىباالعتمادالتحليلي

:باآليتالدراسةنتائجوجاءتبريسون،ومعاملاحلسابية

يفالتنفيذينيواملديرينالبشريةالقوىمديريلدىاألداءكفاءةمستوىتدين-أ

.األمريكيةتكساسواليةيفكليات
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حولالتنفيذينيواملديرينالبشريةالقوىمديريبنيالنظروجهاتاختالف-ب

.اإلسرتاتيجيةلإلدارةاألداءلكفاءةتقديرهم

للكفاءاتتقديرهميفالتنفيذيونواملديرونالبشريةالقوىمديرواتفاق-ت

أنمنالرغمعلىالبشرية،القوىملديرياالسرتاتيجيلألداءاملتوقعةالضرورية

الكفاءةدرجةمعمنسجمةاحلقيقيةالكفاءةأنيعتقدونالبشريةالقوىمديري

.التنفيذينياملديرينبعكساملتوقعةأواملطلوبة

عربيةسابقةدراسات-ثانيا:

إسرتاتيجيةبناءيفودورهاالسرتاتيجيالتخطيطبعنوان(السلولامحدشكريدراسة رباب-

طرابلسجامعةالسياسيةوالعلوماالقتصادكليةمنشورةغريماجستريرسالةناجحةتسويقية

-:األيتإيلالدراسةهذهم هدفت2005)

جماليفاالسرتاتيجيالتخطيطملفهوموالفلسفيالفكرياإلطاراستعراض-ا

.املستمروالتطويرحتسنيإيليهدفواجتاهامنهجاباعتبارهالتسويق

بالتخطيطواقتناعهاوفهمهاالدراسةحملالشركةإدراكمدىعليالتعرف-ب

.التسويقلنشاطاالسرتاتيجي

تصريفعليالشركةتساعدفعالةتسويقإسرتاتيجيةوجودمنالتحقق-ج

.ككلواملستهلكنيالعمالءلدىقيمتهاوزيادة
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-:التاليةالنتائجإيلالدراسةتوصلتوقد

التفكريودورأمهيةالدراسةحملبالشركةاملسئولنياغلبوعيضعف-أ

....فعالةتسويقيةاسرتاتيجياتوضعيفاالسرتاتيجي

عليهاتقوماليتاالفرتاضاتلوضعالبيئيالتحليلعمقدرجةضعف-ب

اكتشافعليالشركةقدرةعدمذلكعنيرتتبمما,االسرتاتيجيالتخطيط

.احملتملةوالتهديداتالفرص

املنظمةوفاعليةاالسرتاتيجيالتخطيطبعنوان(مصباحخلفدراسة امحد-

م2004)العلياالدراساتأكادمييةمنشورةغريماجستريرسالة

-:األيتإيلالدراسةهذهوهدفت

التخطيطغيابيفالشركاتتواجههااليتاملشاكلعليالتعرف-أ

.املدروسالعملياالسرتاتيجي

وشركةالشاحناتالشركةفاعليةالخنفاضاحلقيقيالسببإنمنالتحقيق-ب

.مدروسعملياسرتاتيجيختطيطوجودعدمهواملقطورات

إسرتاتيجيةخططوجودعدموراءاحلقيقيةاألسبابعليالتعرفحماولة-ت

.الدراسةقيدالشركاتيففعالة
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-:التاليةالنتائجإيلالدراسةتوصلتوقد

مسامهةتساهماالسرتاتيجيالتخطيطبأمهيةالدراسةقيدالشركاتوعي-أ

تساهماإلداريةالقياداتوعيأنكما,املذكورةاملنظماتفعاليةحتقيقيفكبرية

.الدراسةقيدباملنظماتاسرتاتيجيختطيطوجودأمهيةيف

الفعاليةلتحقيقأساسيمساعدعامليعترببالشركاتمعلوماتنظاموجود-ب

.الشركاتهلذه

التخطيط االسرتاتيجي وأثره يف زيادة مستوى األداء: إبراهيم البشري عبداحلميد -

جرجر : وهدفت الدراسة إىل: 

التعرف علي ماهية عناصر التخطيط االسرتاتيجي املفهوم واألمهية.-1
العامة التعرف علي طبيعة األداء املايل التشغيلي والتنافسي للمصارف التجارية -2

الليبية.
التوصل إيل نتائج عالقة االرتباط واألثر بني عناصر التخطيط االسرتاتيجي -3

وجماالت األداء.

وقد توصلت الدراسة إيل النتائج اآلتية: 

يعترب التخطيط االسرتاتيجي وما ينتج عنه من توجهات وخطط إسرتاتيجية األداة -1
األساسية لتحديد مسار املنظمة ووضع اإلطار الع

أصبح التخطيط االسرتاتيجي ضرورة حتمية كمنهج تفكري وأسلوب عمل.-2
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إن التوجه االسرتاتيجي واملتمثل يف وجود رؤية ورسالة واضحة ومكتوبة واألهداف -3
اإلسرتاتيجية اليت تكون حمددة وقابلة للقياس له اثر علي مستوى أداء البنوك 

التجارية العامة الليبية.
طط إسرتاتيجية للبنوك املبحوثة وتنفيذها واإلشراف عليها من قبل عند وجود خ-4

اإلدارة العليا يكون األثر اجيايب علي حتسني وزيادة مستوى األداء.
إن جناح تطبيق اخلطط اإلسرتاتيجية ناتج عن عملية متابعة وتقيم اخلطط -5

عالقة املوضوعة لكي تساهم يف زيادة معدالت وحتسني مستوى األداء نظرا لوجود
موجبة بني عملية التقييم وزيادة معدالت األداء املصريف.

هناك تأثري وعالقة ارتباط طردي ومعنوي بني درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي -6
وكفاءة رأس املال للبنوك التجارية العامة الليبية كلما كان حجم رأس املال مرتفع 

الداخلية واخلارجية.يساهم يف وجود خطط إسرتاتيجية ملواكبة التغريات 
وجود عالقة وتأثري معنوي بني درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي ودرجة سيولة -7

البنوك البحوثة.
8-

حيث يؤثر التخطيط االسرتاتيجي علي تكوين أصول ذات جودة عالية.
معنوي بني درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي ودرجة رحبية وجود عالقة وتأثري-9

13البنوك املبحوثة

التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية وأثرة علي كفاءة أداء املصارف عادل بكر عبدا هللا -
الغالييين: وهدفت الدراسة إىل: 

العاملة يف التعرف علي واقع التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية يف املصارف -1
فلسطني.

132015
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التعرف علي العوامل املؤثرة يف ختطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية يف املصارف -2
العاملة يف فلسطني.

التعرف علي طبيعة األنشطة املختلفة إلدارة املوارد البشرية وأثرها علي كفاءة أداء -3
املصارف العاملة يف فلسطني.

طوير إدارة املوارد البشرية كمدخل جوهري تقدمي التوصيات اليت ميكن إن تسهم يف ت-4
لتحسني كفاءة أداء املصارف. 

وتوصلت الدراسة إيل النتائج اآلتية: 

ميثل التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية احد األنشطة واملمارسات األساسية اليت -1
تؤديها إدارة املوارد البشرية يف كافة أنواع املنظمات فمن خالله تقدر وحتسب 

احتياجات املنظمة املستقبلية من املوارد البشرية من حيث إعدادها
البشرية بشكل خيدم متطلبات حتقيق إسرتاتيجيتها أي إن جوهر عملية ختطيط املوارد

االسرتاتيجي يهدف إيل حتقيق التوازن بني حاجة إسرتاتيجية املنظمة وأدائها الكلي 
لبشرية علي اختالف أنواعها وبني ما هو متاح من هذه املوارد املستقبلي من املوارد ا

يف املنظمة مستقبال
إن التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية مبثابة حلقة الوصل األساسية بني -2

إسرتاتيجية املنظمة العامة وإدارة املوارد البشرية من خالل صياغة اخلطة اإلسرتاتيجية 
فية استقطاب وتوظيف والتعامل مع املوارد البشرية وفق للموارد البشرية اليت توضح كي
مقضيات إسرتاتيجية املنظمة

إدارة املوارد البشرية الفعالة يتوقف عليها إسرتاتيجية املنظمة املستقبلية إسرتاتيجيةإن-3
األخرى املكونة إدارة املوارد البشرية حاجة اإلداراتحيث توفر وتليب إسرتاتيجية

رد البشرية املناسبة املدربة واملؤهلةللمنظمة من املوا



29

إن عالقة تقييم أداء املوارد البشرية اإلسرتاتيجية بكفاءة األداء املصريف تتطلب تطبيق -4
.14نظام فعال لتقييم أداء املوارد البشرية اإلسرتاتيجية

اإلسرتاتيجية يف إدارات دراسة تركي بن سعد بن حممد العتيب تصور مقرتح لتطبيق اإلدارة-

إىل:

التعرف علي واقع إدارات الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية.-1

اإلسرتاتيجية يف ادرات الرتبية والتعليم باململكة العربية حتديد معوقات تطبيق اإلدارة-2
سعودية.ال

اإلسرتاتيجية يف ادرات التعليم التعرف علي املقرتحات اليت تسهم يف تطبيق اإلدارة-3
باململكة العربية السعودية.

اإلسرتاتيجية يف إدارات الرتبية والتعليم باململكة بناء تصور مقرتح لتطبيق اإلدارة-4
العربية السعودية .

-وتوصلت إيل نتائج اآلتية:

راسة متاما علي إن وقع إدارات الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية يف ضوء وافق أفراد الد
أبرزه: صياغة اإلسرتاتيجية

توافر قاعدة بيانات قبل التخطيط يتمثل يف إعداد رؤية ورسالة حمددة ومكتوبة ومرونة -1
اإلسرتاتيجية.أهداف

مراجعة اخلطط يف ضوء الفرص ترمجة اخلطط اإلسرتاتيجية علي شكل برامج تنفيذية -2
وأبرزه ووضع خطط وفق زمن حمدد واملخاطر اليت تفرضها البيئة.

2015(عادل بكر عبدا هللا الغالييين14
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العمل خططهيوجد هيكل تنظيمي حيتوي علي وحدات تنظيمية مسئولة عن تنفيذ -3
منهجية لتفعيل دور القيادات وحتديد برامج الزمنية لتنفيذ اخلطط ويوجد

اإلسرتاتيجية.
مع الدراسات السابقة تبني إن هذه الدراسة اتفقت مع بعض وعند مقارنة هذه الدراسة

الدراسات السابقة يف أمهية متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية اليت أكدت عليها دراسة كل من 

اإلسرتاتيجية يف اجلامعات واملعاهد " حول تطبيق اإلدارة2012دراسة "تشنيغ يل .1
تايوان . ودراسة أيضا "يوليا وخص هو اجلامعات واملعاهد التقنية واملهنية يف

األساسية لصنع االسرتاتيجيات يف " حيث ناقشات املبادئ2014ستوكولينا
أداء " تستكشف مدى تطبيق إدارة2013اجلامعات احلديثة. ودراسة "ماثيو سييب 

اسرتاتيجي يف أربعة جامعات حكومية يف أمريكا. ودراسة تركي تصور مقرتح لتطبيق 
جية يف إدارات الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية.اإلدارة اإلسرتاتي

) بعنوان: واقع اإلدارة اإلسرتاتيجية يف وزارة الرتبية والتعليم يف 2005دراسة (الشيول، -
األردن وبناء أمنوذج لتطويرها. هدفت الدراسة إىل تعرف واقع اإلدارة اإلسرتاتيجية يف 

. توصلت إىل أن أهم املعوقات لتطبيق اإلدارة وزارة الرتبية والتعليم يف األردن
اإلسرتاتيجية كانت معيقات مالية يليها معيقات إدارية وفنية، وييكات النتائج عدم 
وجود فروق دالة بني متوسطات درجة ممارسة اإلدارة العليا يف الوزارة ألبعاد (صياغة 

لجنس. وعدم وجود فروق األهداف اإلسرتاتيجية، والتخطيط والتنفيذ، والرقابة) تعزى ل
دالة يف أبعاد (التخطيط والتنفيذ، والرقابة، والتقييم) تعزى للمؤهل العلمي. وبيت كذلك 
وجود فروق يف األبعاد مجيعها، تعزى للمستوى الوظيفي. ويف ضوء نتائج الدراسة بناء 

غة أمنوذج لتطوير اإلدارة اإلسرتاتيجية يف وزارة عناصر: حتليل الوضع القائم وصيا
واملتابعة والتقومي. اإلسرتاتيجية املستقبلية، تطبيق االسرتاتيجية،

) بعنوان: العالقة بني التوجه االسرتاتيجي لدى اإلدارة العليا 2006دراسة (الدهدر، -
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دراسة ميدانية على جامعات قطاع غزة. –
االسرتاتيجي لدى اإلدارة العليا يف املؤسسات اجلامعية هدفت إىل التعرف على التوجه 

املؤسسة لتحقيق 
أهدافهم اإلسرتاتيجية، وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: أن معظم أفراد العيثة 

اضح لدى اإلدارة العليا. وأن هناك يتفقون على أن مفهوم التخطيط االسرتاتيجي و 
عالقة دالة بني متغريات التوجه االسرتاتيجي مجيعها وامليزة التنافسية ملؤسسات التعليم 
العايل يف قطاع غزة، وأكدت الدراسة على ضرورة خلق بيئة مناسبة لتطبيق اجلودة 

الشاملة. 

وارد البشرية يف مؤسسات ) بعنوان: اإلدارة اإلسرتاتيجية للم2007دراسة (الزهريي، -
التعليم العايل لدول جملس التعاون اخلليجي. هدفت إىل التوصل ملتطلبات تطبيق اإلدارة 

مية املوارد البشرية يف مؤسسات التعليم العايل يدول جملس التعاون ناإلسرتاتيجية يف ت
مية املوارد البشرية، هو مساعدة ناخلليجي، حيث أوضحت الغرض الرئيسي من ت

عاملني يف املؤسسات التعليمية على مواجهة التغريات الناجتة عن املتغريات الثقافية، ال
واالجتماعية واالقتصادية، والتكنولوجية، والتكيف مع املتطلبات اجلديدة. وقد توصلت 
هذه الدراسة إىل ضرورة العمل على تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية يف تنمية املوارد البشرية 

يف مؤسسات الت

) بعنوان: مدخل اإلدارة اإلسرتاتيجية ومتطلبات تطبيقه يف  2008دراسة (اهلاليل، -
كليات جامعة املنصورة. أوضحت الدراسة مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية، وعالقتها 

البتكاري، وبراز التحديات اليت بالتخطيط للمستقبل وإدارة اجلودة الشاملة والتفكري أ
تواجه األخذ مبدخل اإلدارة اإلسرتاتيجية يف مؤسسات التعليم العلي، والتعرف إىل 

العمليات واملهارات اإلدارية الضرورية لتطبيق مدخل اإلدارة اإلسرتاتيجية يف مؤسسات 
ودرجة التعليم اجلامعي. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة بني درجة األمهية، 
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التوافر لصاحل درجة األمهية يف مفردات حماور الدراسة مجيعها، وهي الرسالة واألهداف 
اإلسرتاتيجية، وحتليل البيئة اخلارجية، وحتليل البيئة الداخلية، وحتديد البدائل

اإلسرتاتيجية، واختيار اإلسرتاتيجية املناسبة، وتطبيق اإلسرتاتيجية، وحمور التقومي.

) بعنوان: واقع اإلدارة اإلسرتاتيجية يف اجلامعات الفلسطينية يف 2008، دراسة (هبة-
حمافظات غزة وسبل تطويرها. هدفت إىل التعرف إىل واقع اإلدارة اإلسرتاتيجية يف 
اجلامعات الفلسطينية يف حمافظات غزة وسبل تطويرها. وتوصلت الدراسة إىل عدة 

لداخلية أو اخلارجية) حصل على املرتبة األوىل نتائج، أمهها: إن التحليل البيئي (البيئة ا
يف درجة ممارسة عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية، بينما جاء التقييم والرقابة يف املرتبة 

كان بدرجة فوق املتوسط لكن مل يصل إىل ما هو 
للمجتمع وقيمه وقوانينه ومواكبة التغريات والتطورات التكنولوجية اليت وصل إليها 

) بعنوان: قياس فعالية تطبيق التخطيط 2010دراسة (الشامسي، - 
رة مية املوارد البشرية يف وزارة الرتبية دراسة ميدانية على وزاناالسرتاتيجي يف إدارة، وت

الرتبية والتعليم بسلطنة عمان. هدفت إىل التعرف على األسس، واملبادى العلمية اليت 
يقوم عليها التخطيط االسرتاتيجي، والتعرف على مدى فعاليته يف تتمية املوارد البشرية 
بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان، وتبيان املشاكل والتحديات اليت تواجه عملية 

اتيجي. وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج، أمهها: أن التخطيط التخطيط االسرت 
االسرتاتيجي يساعد على التنبؤ باملشكالت اليت قد تواجه منظمات الرتبية والتعليم، 
واالستعداد حللها قبل وقوعها، كما يساعد املديرين على التنبؤ بالتغريات البيئية اليت 
ستقبل، واالستعداد له، ويساعد 
العاملني يف منظمات الرتبية، والتعليم على املشاركة يف حتديد رسالة وصياغة األهداف 
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ة الباحثة من على تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات التعليمية مجيعها، وقد استفاد
هذه الدراسات يف تطوير أداة مجع املعلومات، والتعرف على نتائجها ومقارنتها بنتائج 

البحث احلايل،

إن هذه الدراسة تتميز علي الدراسات السابقة بأنه تسعي إيل معرفة مدى أمهية متطلبات إال
املوظفني يف هذه اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس وإمكانية تطبيقها من وجهة نظر اإلدارة

اجلامعة.
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الثانيالباب

النظرياإلطار
النظريةاألسساألولالفصل1.2

تعّد اإلدارة اإلسرتاتيجية أحد املفاهيم اإلدارية اليت ميكن استخدامها يف خمتلف أنواع 
املؤسسات بصفة عامة، واملؤسسات التعليمية بصفة خاصة، باعتبارها مدخًال إداريًا شامالً 
يساعد من خالل املراحل املختلفة هلا، يف حتقيق طفرات إسرتاتيجية يف أدائها، وذلك حبشد 

. كما أن ممارسة 15ازات إسرتاتيجية طبقًا لألولويات اليت تضعها اإلدارةاجنلتحقيق طاقتها 
اإلدارة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الرتبوية يسهم يف تطوير اهلياكل التتظيمية اليت توضح 
خطوط املسؤولية والصالحية، وتسهم يف تسريع عملية اختاذ القرارات وتنفيذها، وإزالة 

ارض بن وجد، ومراجعة اإلجراءات اإلدارية واختصارها من أجل إزالة التعقيد االزدواجية والتع
والبريوقراطية وإتاحة املزيد من املرونة واالستقاللية للقيادات اإلدارية يف اختاذ القرارات ذات 

.16من املوارد املتاحة باالستفادةالعالقة، 

على علم بوظائف دوره أن ممارسة اإلداري لوظائفه األساسية تتطلب منه أن يكون
ومتطلباته وأبعاده، وأنه حيسن يف الوقت نفسه تبصر منطلقاته الفلسفية ومدى تكامل 
مفاهيم النظرية اليت يعتمدها يف ممارسة عملية االختيار بني البدائل واحتماالت املواقف اليت 

وسبل اإلسرتاتيجية) واقع املمارسات اإلدارية ملديري الرتبية التعليم يف حمافظات قطاع غزة يف ضوء معايري اإلدارة 62ص-2008شحادة، حامت عبد اهللا (15

.تطويرها. رسالة ماجستري غري منشورة، غزة: اجلامعة اإلسالمية، كلية الرتبية
(تصور املقرتح للتخطيط االسرتاتيجي يف إدارة املؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية)جملة الرتبية 115ص 2003حممد حسن املبعوث 16
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كثري من  ) يف الStrategyشاع استخدام مصطلح اإلسرتاتيجية (.17يقابلها ويتعامل معها
)، وتعين فنون احلرب وإدارة Strategosكتب اإلدارة، ويرجع أصلها إىل الكلمة اليونانية (

،املعارك
اختياره من بني عدة مسارات، وذلك لتحقيق أهداف املنشأة ورسالتها، ومن مث حتقيق 

يف ميادين النشاط . وهو يستخدم حالياً 18لذي ارتضته املنشأة لنفسها يف املستقبلاالجتاه ا
اإلنساين للداللة على اخلطة الطويلة األمد اليت تنطوي على جمموعة من املبادئ واألهداف 

.19اهلامة، وجمموعة من األساليب والوسائل اليت حتقق هذه األهداف

ظل املفاهيم واالفرتاضات اآلتية: (عدم كفاية كما ظهر مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية يف
وضع اإلسرتاتيجية من قبل اإلدارة العليا، بل البد من إدارة عملية تنفيذ اإلسرتاتيجية، 

عن تنظيم اسرتاتيجي وقيادة إسرتاتيجية التهديدات، والتخطيط االسرتاتيجي ال ينجح مبنأى

. ويطلق لفظ اإلسرتاتيجية على األهداف احملددة ووضع البدائل ومقارنة 20املنظمات
البديل اإلسرتاتيجي األفضل ووصفه يف 

فهي الوسيلة العصرية املالئمة لتطورات القرن احلادي والعشرين، ،برنامج زمين قابل للتنفيذ

أسلوب مؤسسات التعليم فاإلسرتاتيجية خطة عمل طويلة املدى حتدد,21هذه التطورات

ار وائل للنشر والطباعة ، عمان: د4اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمة سلوك األفراد واجلامعات يف النظام. ط) 45ص2006هاين عبد الرمحن  الطويل(17
والتوزيع

200) اجتاهات حدينة يف التقييم والتميز يف اإلدارة: ستة سيجما وبطاقة القياس املتوازن. القاهرة: دار الفكر العريب، ص .2006عبد احملسن، توفيق حممد (18
102) التخطيط الرتبوي. دمشق: جامعة دمشق، كلية الرتبية، ص2007محة، أنطون (ر 19
7) اجتاهات حدينة يف التقييم والتميز يف اإلدارة: ستة سيجما وبطاقة القياس املتوازن. القاهرة: دار الفكر العريب، ص 2004عبد احملسن، توفيق حممد (20

21Yashino, ML (2001) Strategic Alliances. Harvard Business School Press663.
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. 22العلي لبلوغ أهدافها اإلسرتاتيجية باستخدام موارد معينة يف بيئة متغرية

وتشتمل اإلسرتاتيجية على عناصر أساسية مثل الرتكيز على توجه املنظمة يف األجل 
دقة 

باخلطط قصرية األجل اليت تتعلق بتحقيق اإلسرتاتيجية، فهم يرون بأن اخلطط قصرية األجل 
ألجل ا,

ملنظمة أخرى، وإذا أخذ عنصر الزمن يف االعتبار فإن القرار قصري األجل الذي يتم اختاذه 
. 23اآلن قد يكون مصدر امليزة اإلسرتاتيجية  يف املستقبل

وختتلف اإلدارة اإلسرتاتيجية عن التخطيط االسرتاتيجي والتخطيط العمليايت، فمن 
لتطور مفهوم التخطيط االسرتاتيجي، وتوسيعًا لنطقه ناحية تعدًا اإلدارة اإلسرتاتيجية شرارة 

ألبعاده؛ فإن التخطيط االسرتاتيجي هو عنصر مهم جدًا من عناصر اإلدارة وغناء

الثقافة التنظيمية وإدارة املوارد والبيئة يف
باحلاضر واملستقبل يف آن واحد، فهي نظرة داخلية إىل اخلارج ونظرة حتليلية حلاضر املنظمة 
من منظور مستقبلي، أي هي عملية خلق وإيداع هادفة، يف حني أن التخطيط االسرتاتيجي 

ما سيحدث، وختصص اإلمكانيات، ولكن يف هو عملية تنبؤ لفرتة طويلة من الزمن، وتوقع
وميكن عد اإلسرتاتيجية وسيلة حتقيق الغاية املرجوة، إذ ميكن ،نطاق الزمن الذي حتدده اخلطة

حتديدها كوسائل تعبريية عامة وتفاصيل إضافية، فتتطور اإلسرتاتيجية من خالل جمموعة 
يف الوقت املناسب حبيث خطط جيدة، أو على األقل أن تكون موجودة بشكلها الصحيح و 

يكون هدف التخطيط االسرتاتيجي الرمسي هو التأكد من فهم صانعي القرارات الرئيسيني 

109جملة الرتبية ص 2تصور مقرتح لتطبيق التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم اجلامعي املصري جملة الرتبية ط2002حسني املختار 22
41، ص 1، ع21العلوم االقتصادية واإلدارية، م) دور املعلومات احملاسبية يف تفعيل اإلدارة اإلسرتاتيجية يف املنظمات. جملة 2005عبد العظيم، حممد حسن (23
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ملاهية عمل املنظمة وهدفها  . 

أن اإلدارة اإلسرتاتيجية هي العملية اليت تتضمن اخلطوات اآلتية (صياغة رسالة املنظمة 
-االختيار االسرتاتيجي -اإلسرتاتيجية صياغة–التحليل االسرتاتيجي –وحتديد أهدافها 

24تقومي اإلسرتاتيجية)-تنفيذ اإلسرتاتيجية 

سرتاتيجيةاإلالعمليات املتكاملة ذات العالقة بتحليل البيئة الداخلية واخلارجية، وصياغة 
تغريات املهمة عليها، وذلك مبا يضمن مناسبة، وتطبيقها وتقييمها يف ضلوع حتليل أثر امل

.25حتقيق ميزة إسرتاتيجية للمنظمة، وتعظيم جبازها يف أنشطة األعمال املختلفة 

والرقيالتقدمإىلللوصولاألساسيةاآلليةهياإلسرتاتيجيةاإلدارةإنالقولميكن
سعتوقد.عامبشكلللجامعاتالذايتوالتحسنيللتجديداملهمةاملداخلاحدوهو
منالعديدذلكسبيليفوبذلتالعايلتعليمهايفالنظامهذاتبينإىلالعاملدولأكثر

سبقتالعاملياملستوىفعلىتطبيقه،إىلاهلادفةاإلداريةواإلجراءاتالعلميةاجلهود
لى وعاملؤسساتكافةيفاالسرتاتيجياتاإلداراتوضعيفعاملدواللوبريطانياأمريكا

يف ظل املفاهيم واالفرتاضات اآلتية (عدم كفاية وضع إسرتاتيجية التعليميةاخلصوصوجه
من قبل اإلدارة العليا بل البد من إدارة عمليته تنفيذ اإلسرتاتيجية وضرورة احملافظة علي 

اتيجي ال ينجح إال عند تنظيم اسرتاتيجي وقيادة إسرتاتيجية ورقابة والتخطيط االسرت 
إسرتاتيجية كما إن

وميكن عد اإلسرتاتيجية وسيلة حتقيق الغاية املرجوة إذ ميكن حتديدها كوسائل ،26املنظمات
إن اإلسرتاتيجية من خالل جمموعة خطط جيدة أو علي األقلتعبريية إضافية فتتطور 

26: مفاهيم وحاالت دراسية. عمان: دار اليازوي ،صاإلسرتاتيجية) اإلدارة 2005زكريا مطلك الدوري،(24
15ص عمان دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع2002اإلسرتاتيجيةاإلدارةسعد غالب ياسني 25
8ص 2004العليا اإلدارة اإلسرتاتيجية املبادئ واألدوات ،مركز اخلربات املهنية (ملبك) عبدا لرمحن توفيق منهج اإلدارة 26
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تكون موجودة بشكلها الصحيح ويف وقت املناسب حبيث هدف التخطيط االسرتاتيجي 
،الرمسي هو التأكيد من فهم صانعي القرارات الرئيسني ملاهيته عمل املنظمة وهدفها

لكفاءة العالية بني عنصرين إن
.27أساسيني ومها

خلق درجة من التطابق بني أهداف املنظمة وبني غايات املنظمة أي غرضها حيث -
ال تتمكن املنظمة من إن تعمل يف ظل وجود حالة من التناقض بني األهداف 

والغايات اليت تعمل علي حتقيقها.

اليت تعمل فيها معي ذلك إنخلق درجة من التطابق بني رسالة املنظمة والبيئة -
املؤثرة فيها اإلسرتاتيجية تعمل عندما تعكس رسالة املنظمة تلك الظروف البيئية

واإلسرتاتيجية تصف طرق حتقيق املنظمة ألهدافها مع األخذ يف احلسبان التهديدات 
والفرص واملوارد واإلمكانيات احلالية هلذه املنظمة وهذا  ميثل ثالثة عوامل رئيسية 

ت
األهداف -واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية_ املوارد واإلمكانيات الداخلية  

اليت حتددها املنظمة وتسعي الجنازها ضمن إطار زمين حمدد) .

:اإلستراتيجيةلإلدارةالمفسرة:النظرياتالثانيالفصل2.2

املنظمةاجتاهبتحديدالعليااإلدارةمبقتضاهاتقوماليتاألداةهياإلسرتاتيجيةاإلدارة
حتقيقيفتساعداليتالالزمةاالسرتاتيجياتصياغةطريقعناألجلطويلةوأهدافها

15عمان دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ص2002سعد غالب ياسني االدارة االسرتاتيجية 27
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املختارةاإلسرتاتيجيةتطبيقمثواخلارجية،الداخليةالبيئيةالعواملضوءيفوذلكاألهداف
.28عليهاوالرقابة

النظريةباملفاهيماخلاصةاألدبياتأكثرأنإالاإلسرتاتيجيةاإلدارةأمهيةمنوبالرغم
فيها،أماالتطبيقوجمالاملتقدمةالدوليفاإلدارةجهودوليدةكانتاملتعلقةوالعملية

متمافكثرياً الدول،تلكيفممارستهاومدىالناميةالدوليفاإلسرتاتيجيةاإلدارةمفهومعن
ذلك،حيثحولالكافيةواملعلوماتالدراساتغياببسبباإلداريالفكريفجتاهلها
املنظمةمواردوإدارةبتخصيصاملتعلقةالقراراتاختاذعملية"ابRobertروبرتيعرفها

إىلوالوصولرسالتهاحتقيقعلىاملنظمةيعنيمباالبيئيةالعواملحتليلخاللمن
29املنشودةوأهدافها

االجتاهرسم" فيعرفهاStricklandواسرتكالندThompsonأماثومبسون
يفاملالئماالسرتاتيجيالنمطواختيارالبعيداملدىعلىوبيانللمنظمةاملستقبلي

.وتقوميهااإلسرتاتيجيةتنفيذمثوخارجياً داخلياً البيئيةواملتغرياتالعواملضوء
واإلدارةاالسرتاتيجي التخطيطإليهاينتمياليتالنظرياتمنالعديدوهناك

:منهانذكراخلارجيةبالبيئةاملنظمة،وعالقةاإلسرتاتيجية
النظرية املوقفية : -1

ميكنواحدةمثلىطريقةتوجدالأنهأساسعلىيقومحديثاً اجتاهاً متثلوهي
املنظمةيفوالنظموالتصاميمواألساليبالطرقتغيريمنبدال املواقف،بلمجيعيفإتباعها

البيئةبنياملالئمالتوافقبإجيادأيباملنظمة،احمليطةالبيئةيفالتغرياتعلىبناءً 
باملنظمةالعاملنيلدىتتوافروانالبدأنهحيثاخلارجية،وبيئتهاللمنظمةالداخلية

42والنشر ،صللطباعةالقدسيةالدار: القاهرة. املستقبلمنظماتبناء: االسرتاتيجيةاإلدارة) . م2003. (عبداحلميدأبوناعم،28
33صاإلدارة اإلسرتاتيجية1999عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،29
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مبايططالتخوإعادةاملخرجاتتقومييفيساعدامم،30القرارالختاذالكافيةاملعلومات
. للمنظمةاخلارجيةالبيئةيناسب

نظرية النظام املفتوح : -2
احمليطةوالبيئةاملنظمةبنيالتبادليةالعالقةتأكيدأساسعلىاملفتوحالنظامفكرةتقوم

تفاعلبعالقةببعضهاترتبطأجزاءمنتتكوناملنظمةفإنالنظريةهذه علىوبناءً ،
التكاملحيدثحبيثويتأثراألخرىاألجزاءيفيؤثرمنهاجزءكلأنأيوتداخل،

احمليطةالبيئةوهوأكربنظاممنجزءاً تعترباملنظمةأنكمااإلداري،العملأجزاءبني
واالقتصاديةوالسياسيةاالجتماعيةاألنظمةمنجمموعةمنيتكوناألكربالنظاموهذا

علىمفتوحاً نظاماً املنظمةتعدوبالتايل،املنظمةوبنيبينهاالتفاعليتماليتوالتقنيةوالثقافية
.31أنظمةمنالبيئةهذهحتويهمبااحمليطةالبيئة

:االيكولوجيةالنظرية -3
مناملنظماتمصريتقريريفمؤثردورللبيئةأنأساسعلىالنظريةهذهتقوم

بشكلٍ البيئةتالءماليتالتنظيميةاخلصائصختتاربيئيةعوامل" هنالكأنافرتاضهاخالل
الاليتاألخرىاألشكالأما،يناسبهاالذيالتنظيمونوعشكلختتارالبيئةأنأيجيد

ببعضهااملنظمةداخلاالتصالعمليةأمهيةيبنيوهذافنائها،منمناصفالتناسبها
داخلاإلداريللعملالرئيساملصبتعتربواليتاخلارجيةوالبيئةاملنظمةوبنيالبعض،

. 32البيئة

نظرية اعتمادية املوارد : -4
يفاألخرىاملنظماتاخلارجيةبيئتهاعلىتعتمدمنظمةأيأنالنظريةهذهوتنص

فهيالبيئة،معيفنشيطكمشاركاملنظمةالنظريةهذهفتصور،33مواردهاتأمني
23األردنداراحلامدص1طكليمنظوراملنظماتإدارة2003حرميحسني30
46صاملطبوعاتوكالةالكويت2طالتنظيميالفكرتطور1980السلميعلي31
621)صم1991سنةالرتمجةقبلالكتابنشر(العامةاإلدارةمعهد: الرياضهياكلهااملنظمات2001هال،ريتشارد32
34احلامد صدار: األردن1طكليمنظور: املنظماتإدارة). م2003. (حرمي،حسني33
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يفرضونأيويديرونيديروناملنظماتمديريأنفكرةعلىتشتمل
: م2001: هال(للبيئةاملناسبةالتنظيميةلألشكالاختيارهمطريقعنالتنظيميالبقاء
630 (،

سواءً املنظمةعملعلىالبيئيةاملتغرياتأثرإغفالميكنالأنهإىلنصلوبالتايل
منظماتمستوىعلىتناولهيقتصرالالتأثريفهذا،خاصةأوحكوميةمنظمةكانت
املتغرياتتأثريحولالكثريُكتبفقد،_ البعضيعتقدكما_ وحدهااخلاصالقطاع
،) املختلفةاحلكوميةاإلداراتيفأومستقلةكمنظمة(العامالقطاعمنظماتعلىالبيئية

ومنلهاملنظمةإسرتاتيجيةواستجابةاخلارجيالسياسيالطلببنيالعالقةكمناقشة
: اجتاهنيإىلوالبيئةاملنظمةبنيالعالقةإىليفانقسمتجندالسابقةالنظريات

منكلٍ االجتاههذاوميثلتبادليةبعالقاتببيئتهاترتبطاملنظماتأنيرىاألولاالجتاه
أنفريىالثايناالجتاهأمااملوارد،اعتماديةونظريةاملوقفية،والنظريةاملفتوح،النظامنظرية

أنحيثبيئتهاعلىالتأثريتستطيعالفهيبيئتها،معاالجتاهأحاديةبعالقةترتبطاملنظمة
النظريةاالجتاههذاوميثلالبيئية،للتغرياتفقطاالستجابةعلىينحصردورها

34.االيكولوجية

النظريةالدراسات3.2

بــبعضبعضــهالتنظیمــيالهیكــلعالقــةتناولــتنظریــاتأیضــاوهنــاك
:ومنها

: Getzels :منوذج جيتزلز-1
يفواملرؤوسنيالرؤساءبنيللعالقاتهرميتسلسلعلىاإلدارةإىلجيتزلزينظر

صورةيفتصورمهاميكنجانبنيمنيتكوناجتماعينظامأيوأناجتماعي،نظامإطار
يتعلقاألولمتداخلني، فاجلانبالواقعيفكاناوإناآلخرعنمنهماكلمستقلة

19السعودية  صواقع االدارة االسرتاتيجية يف االجهزة احلكومية السعودية جامعة سعود 2006ليلي بنت سعد اهلاشم 34
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واألداءاتاملرتابطةاملهاممبجموعةيسمىماأوأدوارمنبهتقوموماباملؤسسات
للنظامالكربىوالغاياتاألهدافحتقيقأجلمناألفراديقوماليتوالسلوكات
متايزوطرقباألفراديتعلقالثاينواجلانباالجتماعي

معنيونهمهلأمبالتعاونأمباجلالفةيتسمونأممتساحمون،أممتساهلون،همهلمبعىن
اجلانبنيهلذينوظيفةهوياالجتماعميتازونأمورمنذلكإىلوما.. باإلجناز

واألفراداملعياري،أوالتنظيميالبعدمتثلوهيوالتوقعاتواألدواراملؤسساتالرئيسيني،
واملعلماملدرسةمديربنيالعالقةمنالشخصيالبعدمتثلوهيواحلاجاتوالشخصيات

فإذاأيضاً،واألهدافالشخصيةحاجاتهخاللمناملديرجانبمنإليهاينظرأنجيب
أمابناءة،متعاونةبروحمعاً يعمالوأناآلخريفهمأنمنهماكلاستطاعالنظرياتالتقت
.يرامماغريعلىتكونبينهماالعالقةفإنالنظرياتختتلفعندما

النظامضمنالفردسلوكأنأساسعلىتقومالنموذجهذايفاألساسيةوالفكرة
منمنهاملطلوبةالتوقعاتمنلكلونتيجةحمصلةهومثالً كاجلامعةإطارهويفاالجتماعي

بنيالثقةتشيعحبيثوأمزجة،نزعاتمنتشملهوماالشخصيةوحاجاتهاآلخرينقبل
األهدافحتققاليتالصائبةالقراراتاختاذيفاألفرادمجيعويشاركاملنظمة،داخلاإلداريني

35املرجوة

:لإلدارة كعملية إجتماعيةGubaمنوذج جوبا–2
املركز: مصدرانلهخيوهلاديناميكيةقوةميارسأنهعلىاإلدارةرجلإىلجوباينظر

رجلوحيظىيتمتعاليتالشخصيةواملكانةميارسهالذيبالدورارتباطهيفيشغلهالذي
علىإليهاينظرأنميكنالسلطةوهذهاملركز،هذالهخيوهلااليتبالسلطةمركزهحبكماإلدارة

باملكانةاملتعلقةللقوةالثايناملصدرأمااألعلى،السلطاتمنإلهمفوضةرمسية
وكلتفويضهاميكنوالرمسيةغريقوةميثلفإنهالتأثريعلىقدرةمنيصحبهوماالشخصية

45: الرتبويوإالرشافلتعلميیةإالدارةا،2001عطوي،جودت35
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بقوةحيظونمجيعهمليسلكنهلم،املخولةالرمسيةبالقوةحيظوناستثناءبالاإلدارةرجال
قدالواقعيفيكونالتأثريقوةدونفقطبالسلطةيتمتعالذياإلدارةورجلالشخصية،التأثري
ومهامعاً التأثريوقوةبالسلطةيتمتعأناإلدارةرجلعلىوينبغياإلدارية،قوتهنصففقد

وغريهالتعليميةإلدارةلرجلبالنسبةللقوةالرئيسياناملصدران
القراراختاذيفالبريوقراطيةالسلطةاستخداموعدمالسلطةتفويضأمهيةيبنيوهذا

36.بعضابعضهيكملمتماسكاالتنظيمياهليكليكونحبيثاملنظمة،داخل

System Theory :نظرية النظم-3
استخدمهعندماالثانية،العامليةاحلرببعدماإىلالنظمحتليلأسلوبنشأةوترجع

األخرى،امليادينإىلانتقلهناومن،)العملياتحبوث(باسمعرففيمااألمريكياجليش
منالسادسالعقدمنذواضحةبصورةيظهروبدأمؤخراً،بدأالتعليميفبهاالهتمامأنبيد

وبكلي(Bolding)بولدنجاالقتصادعامليدعلىذلكوكان" العشرين"القرن
(Buckley)بالتعليماالهتماملتزايد"نتيجةاالهتمامهذاجاءوقداالجتماع،عامل

."أخرىناحيةمنالتعليماقتصادياتعلىاالهتماموتركزناحية،منونظمه
املشكالتحليفالعلميالتفكريتطبيقعمليةإىليشرياإلدارةيفالنظموأسلوب

النظموكلواألقسامالوحداتعربينطلقالتعامليفأسلوباً تطرحالنظمونظريةاإلدارية،
جمموعةمنأكربفالنظامله،املزاملةالنظمعربوكذلكالواحد،للنظاماملكونةالفرعية
.األجزاء

واالستنتاجالتجريبيةواملعلوماتالكميةاملعلوماتعلىتعتمدالنظاممسريةأما
داخلدجمهامثومنواالجتماعيةالفرديةللقيموتذوقاخلالقة،اإلبداعيةواألحباثاملنطقي،

.37املرسومةأهدافهاإىلاملؤسسةيوصلبنسقفيهتعملإطار
،38.

67صاملسرية،عمان،دار3املدرسية،طاإلدارةاديءبم) 2002(حسن العمايرة،ىحممد36
74ص.،داراملسرية،عمان3مباديءاإلدارةاملدرسية،ط) 2002(حممدحسن العمايرة،37

69ص.،داراملسرية،عمان3مباديءاإلدارةاملدرسية،ط) 2002(حممدحسن العمايرة،38
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االسرتتيجية و التخطيط اإلدارةوتعترب نظرية حتليل النظم أقرب النظريات إىل 

املخرجات، مما يساعد املنظمة يف حتقيق أهدافها املرجوة سواء أكانت قصرية املدى أو بعيدة 
داف 

تدريب العاملني باملنظمة على أساليب جديدة لتحقيق األهداف، وهذا جيعل املنظمة تتسم 
باملرونة والواقعية يف مسار حتقيق أهدافها.

شاعوكذلكوالطبيعية،البيولوجيةالعلوميفالنظريةهذهاستعمالشاعولقد
هذهوتفسرالتعليمية،اإلدارةعلمبينهامنواليت،األخرىاالجتماعيةالعلوميفاستخدامها

املعقدةالظواهرتفسرحتليلهابواسطةمنطقيةتركيباتمنتتكوناملختلفةالنظمالنظرية
بالتغرياملتعلقةالتطبيقيةالبحوثأنمنبالرغمكميقالبيفاملؤسساتأواملنظماتيف
هذهتقوم،دقيقةغريأوعمليةغريأحياناً تكوناالجتماعيةالدراساتأواملواقفيف

منإليهينظرأنجيبعلمياً أوبيولوجياً أواجتماعياً تنظيمأيأنأساسعلىالنظرية
متداخلةوعناصرعواملمنتتألفالرتبويةفاألنظمة،وخمرجاتهوعملياتهمدخالتهخالل
االجتاهاتالرمسية،وغريالرمسيةمجاعاتهالنظام،أفراد: وتشملمباشرةوغريمباشرةمتصلة

بنيحتدثاليتالتفاعالتالرمسي،بنائهطريقةفيه،والعاملنيالنظامودافعفيهالسائدة
وتعترب نظرية حتليل النظم أقرب النظريات إىل عليهايشتملاليتوالسلطةومراكزها،تركيباته
اإلدارة

والعمليات لتحقيق عدد من املخرجات، مما يساعد املنظمة يف حتقيق أهدافها املرجوة سواء 
مراجعة األهداف بشكل دوري، 
مبا يساعد يف تقومي األهداف والعمل على تعديل اخلطة من وقت آلخر مبا يتفق ومتطلبات 

األهداف، وهذا جيعل املنظمة تتسم باملرونة والواقعية يف مسار حتقيق أهدافها.
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:Dicesion Making Theoryنظرية اختاذ القرار-4
التنظيماتكافةبهيوجدالسلوكمننوعاإلدارةأنأساسعلىالنظريةهذهتقوم

ووظيفةالجتماعيالتنظيميفالنشاطعلىوالسيطرةالتوجيهعمليةوهيالبشريةأواإلنسانية
املنظمةومديرعالية،كفاءةوبدرجةبطريقةالقراراتاختاذعمليةوتنظيمتنميةهياإلدارة
معوليساجتماعيةارتباطاتهلمأفرادمعأووالعاملنياملوظفنيمنجمموعاتمعيعمل
.أفراد

واملعيارتعليمية،مؤسسةأيإدارةيفالزاويةحجرهيالقراراختاذعمليةوتعترب
املدرسيةاإلدارةتتخذهااليتالقراراتنوعيةهياملدرسةتقييمأساسهعلىميكنالذي

مديربسلوكالقراراتتلكوتتأثرالتنفيذ،موضعالقراراتتلكتوضعاليتوالكفاية
، حيث تتم عملية اختاذ القرار عن 39منظمتهبهيديرالذيوالنمطوشخصيتهاملنظمة

طريق املشاركة بني أفراد املنظمة مبا يؤكد روح املبادرة وفتح باب احلوار وتلقي األفكار 
واإلبداعاجلديدة، حبيث يعي كل موظفي املنظمة رسالة املنظمة، ومبا يساعد على التجديد 

للوصول ألفضل النتائج.

Organaiztion Theory :نظرية املنظمات-5
ومنالتنظيم،نظريةيفكلياً اجتماعيانظاماً الرمسيةوغريالرمسيةالتنظيماتتعترب

أعضاءبنيالتعارضمنينقصأويزيدعامالً أحياناً اإلدارةتكونالنظامخالل
ليحللاإلداريملساعدةحماولةهيالتنظيمفنظرية–اجلامعة–املنظمةأوواملؤسسات

42ص.الثقافة،عماناملدرسية،داراإلدارةتطوير2004عبدالفتاح اخلواجا،39
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حساسيةأكثرليكونتساعدهكذلكاإلداريةوقراراتهخطتهيفوترشدهاملنظمةمشاكل
..عالقةهلااليتالرمسيةوغريالرمسيةلفهم

وهذا من شأنه أن يعطي صورة واضحة للعاملني باملنظمة لتعرف على كافة 
السلطة العليا املشكالت اليت ميكن أن تعرقل مسرية حتقيق األهداف، كما يسمح بربط

للمنظمة باملوظفني مما يسمح بوجود ألفة وتعاون بني العاملني مبا يوفر بيئة مرحية للعمل.
وهذا من شأنه أن يعطي صورة واضحة للعاملني باملنظمة لتعرف على كافة 

املشكالت اليت ميكن أن تعرقل مسرية حتقيق األهداف، كما يسمح بربط السلطة العليا 
باملوظفني مما يسمح بوجود ألفة وتعاون بني العاملني مبا يوفر بيئة مرحية للعمل.للمنظمة 

تدعوهااليتهلاملكيتهاعنالنظربغض،املنظماتمجيعأنالواضحفمن
سلوكهايفتغيرياتمنذلكعنيرتتبومااخلارجيةلبيئتهااالسرتاتيجيةباإلدارةلالهتمام
. وبقائهااملنظمةوتطورالبيئةبنيالقائماالرتباطيفاالهتمامهذاجليرتكزحيثالتنظيمي

،تطورهاتنظيمخالهلامناملنظماتحتاولكعملياتاالسرتاتيجيةاإلدارةاعتباروميكن
العامبالقطاعاملنظماتحتاولخالهلامناليتالعمليةهياالسرتاتيجيةاإلدارةفإنوبالتايل

السياساتخاللمنللمتغرياتواستجابتهاوتأقلمهاتكيفهاأمناطيفوالتأثريبيئإدارة
. والربامجواخلطط

و التخطيط اإلسرتاتيجيةاإلدارةكما أن هناك  مبدأ هام  البد من األخذ به يف 
االسرتاتيجي  وهو مبدأ الشورى  وهى تعين استخراج الرأي من أصحاب الرأي بعد 

مراجعتهم ألمر و ممن لديهم القدرة  ومعرفة الصواب، وهذا يعين أن للشورى أطرافاً،  طرف 
يسمع وآخر يشري وأطرافاً تتحاور و تتناقش و تقلب الرأي على وجوهه املختلفة و تتبادل 

ظر حول املوضوع وجهات الن
فالشورى يف أبسط صورها هي تبادل الرأي بني مجاعة من األفراد يف أمر من األمور 
أوهي صورة من صور النصيحة و شكل من أشكال التعاون والشورى  تعين عدم التفرد يف 
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اختاذ القرار و الرجوع إىل أهل احلكمة والسداد قبل اختاذه، و معرفة ما له و ما عليه و 
ملناقشة واحلوار، للوصول إىل الصواب.حصول ا

إن مفهوم الشورى ( املشاركة ) ضروري يف إدارة الناس و حتفيزهم على األداء ، 
فالعقل اإلنساين مهما بلغ من الذكاء و اخلربة حمدود، و قد تصعب عليه بعض املشكالت 

يط به، فعند فيحتاج إىل الرأي و املشورة املتخصصة ، فالعلم واسع ال يستطيع عقل أن حي
املشورة يتبني له الصواب ويرجع إىل األصوب إذا كان رأي غريه أفضل من رأيه ، و يستفيد 

من جتارب اآلخرين و رجاحة عقوهلم.
كذلك فإن مفهوم املشورة ( املشاركة ) يساهم يف تعزيز العالقة بني املدير و 

ما لديه، و فيها إشعار للفرد املرؤوسني، كما يتيح لكل فرد أن يعرب عن رأيه و يقدم أفضل 
بقيمته وأمهيته يف املنظمة و يصبح لديه التزام داخلي بتنفيذ القرار ألنه ساهم يف صناعته، مما 

.يساهم يف توفري الوالء للمنظمة واستمرار العطاء و ترسيخ الراحة النفسية وزيادة اإلنتاجية
تقوم على أسس عدة مستقاة من العديد من اإلسرتاتيجيةاإلدارةمما سبق يتضح أن 

النظريات اإلدارية، واليت تسعى إىل حتقيق أكرب عائد ممكن، فمنها ما تناول عالقة املنظمة 
بالبيئة اخلارجية ومنها ما تناول عالقة أفراد املنظمة بعضهم البعض، ويف جممل هذه النظريات 

ية مواجهة السلبيات اليت تعرقل حتقيق 
40.األهداف، واالستفادة من عملية التقومي وتقدمي التغذية الراجعة لتاليف السلبيات 

و التخطيط اإلسرتاتيجيةاإلدارةكما أن هناك  مبدأ هام  البد من األخذ به يف 
بعد االسرتاتيجي  وهو مبدأ الشورى  وهى تعين استخراج الرأي من أصحاب الرأي

مراجعتهم ألمر و ممن لديهم القدرة  ومعرفة الصواب، وهذا يعين أن للشورى أطرافاً،  طرف 
يسمع وآخر يشري وأطرافًا تتحاور و تتناقش و تقلب الرأي على وجوهه املختلفة و تتبادل 

.41وجهات النظر حول املوضوع 

96،صم1988الرتمجةسنةقبلالكتابنشر1طللمخططنيوالفرصاملخاطراالسرتاتيجيالتخطيط2003اينسفايلر،روبرتبرايسون،جونو40
.15صالشورى بني األصالة واملعاصرة، دار النشر،عمان1985عزالدين التميمي41
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فالشورى يف أبسط صورها هي تبادل الرأي بني مجاعة من األفراد يف أمر من األمور 
.42أوهي صورة من صور النصيحة و شكل من أشكال التعاون 

والشورى  تعين عدم التفرد يف اختاذ القرار و الرجوع إىل أهل احلكمة والسداد قبل 
وار، للوصول إىل الصواب.اختاذه، و معرفة ما له و ما عليه و حصول املناقشة واحل

إن مفهوم الشورى ( املشاركة ) ضروري يف إدارة الناس و حتفيزهم على األداء ، 
فالعقل اإلنساين مهما بلغ من الذكاء و اخلربة حمدود، و قد تصعب عليه بعض املشكالت 
فيحتاج إىل الرأي و املشورة املتخصصة ، فالعلم واسع ال يستطيع عقل أن حييط به، فعند

املشورة يتبني له الصواب ويرجع إىل األصوب إذا كان رأي غريه أفضل من رأيه ، و يستفيد 
.43من جتارب اآلخرين و رجاحة عقوهلم 

كذلك فإن مفهوم املشورة ( املشاركة ) يساهم يف تعزيز العالقة بني املدير و 
و فيها إشعار للفرد املرؤوسني، كما يتيح لكل فرد أن يعرب عن رأيه و يقدم أفضل ما لديه، 

بقيمته وأمهيته يف املنظمة و يصبح لديه التزام داخلي بتنفيذ القرار ألنه ساهم يف صناعته، مما 
.44يساهم يف توفري الوالء للمنظمة واستمرار العطاء و ترسيخ الراحة النفسية وزيادة اإلنتاجية

ة من العديد من تقوم على أسس عدة مستقااإلسرتاتيجيةاإلدارةمما سبق يتضح أن 
النظريات اإلدارية، واليت تسعى إىل حتقيق أكرب عائد ممكن، فمنها ما تناول عالقة املنظمة 
بالبيئة اخلارجية ومنها ما تناول عالقة أفراد املنظمة بعضهم البعض، ويف جممل هذه النظريات 
تعرقل حتقيق 

.األهداف، واالستفادة من عملية التقومي وتقدمي التغذية الراجعة لتاليف السلبيات 

127للنشر،الرياض ص النحوياإلجيابية،دارالشورى). م1988( عدنان علي النحوي42
210ص عماناألردنية،من القيم واآلداب العربية،وكالة الصحافة.1976امحد العبادي43

.34صالشورى بني األصالة واملعاصرة ،دار النشر،عمان،1985عزالدين التميمي44
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هرم لربط التفكير االستراتيجي مع التخطيط االستراتيجي مع اإلدارة اإلستراتيجية

أتسم العقدان األخريين بسرعة وحدة وعمق املتغريات العاملية اليت تعمل يف ظلها 

التقليدية املعتمدة على التنبؤ واخلربة املاضية للمخطط يف حتليل األحداث التارخيية ، فلم تعد 
ادرة على مواجهة حتديات املستقبل والتكيف مع املتغريات العاملية املتالحقة ،  هذه اآلليات ق

كما اخنفضت األمهية النسبية للمعايري الداخلية اليت وضعتها املنظمة لنفسها ، مقارنة بتلك 
املعايري اخلارجية اليت فرضها وحددها أفضل املنظمات اإلسرتاتيجية العاملية وحني يضل 

يريد أن يصل إىل هدفه البد له من خريطة توضح له معامل املكان الذي فيه اإلنسان طريقه و 
مث حيتاج إىل بوصلة حتدد له االجتاهات فبدون بوصله أو هاٍد يبني الوجهة له لن يستطيع أن 

يفك طالسم اخلريطة وسيصبح وجودها كالعدم. 
د هلا االجتاه الصحيح اليت اإلسرتاتيجية لتكون البوصلة اليت توجه الشركة وحتدوتأتى اإلدارة

فيه وتعرف اإلدارةجيب أن تسري
وجهد منظم للوصول إىل قرارات و نظم وخطط اسرتاتيجيه للحصول على النتائج الرحبية 

ء  . وبرغم املستهدفة من العمالإشباع احتياجات الفئةاملطلوبة وحتقيق هدف املؤسسة يف
أمهية التخطيط االسرتاتيجي ، إال أنه مل يعد كافيا لدرجة جتعلنا نقف عنده ، بل بات األمر 
يتطلب تطوير إمكانيات التفكري االسرتاتيجي لتطوير مهارة إعداد خرائط وسيناريوهات 

املستقبل لدى املسئولني ، 
حكمة ، كذلك مل تعد وهذا يوفر حتليال يؤدى إىل اختاذ قرارات إسرتاتيجية أكثر

اآلليات املستخدمة يف اإلدارة اإلسرتاتيجية كافية بشكلها املعتاد ملواجهة حاالت االضطراب 
املوجودة يف البيئة العاملية اليت نعيشها . ومن ناحية أخرى فان النجاح يف صياغة اإلسرتاتيجية 

أكثر صعوبة ، األمر الذي ال يضمن بالضرورة النجاح يف تطبيقها . فغالبا ما يكون التطبيق 
يتطلب الوعي الكامل بأساسيات التطبيق االسرتاتيجي ، كذلك ال تقل املراجعة اإلسرتاتيجية 
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أمهية عن اجلوانب السابقة ، فمراجعة وتقييم االسرتاتيجيات ميثل أمهية بالغة بسبب أن 
مل التقييم التغريات الداخلية واخلارجية ليست ثابتة على املدى البعيد ، ومن مث يع

االسرتاتيجي على اختاذ اإلجراءات التصحيحية لتصحيح مسار املؤسسة باستمرار .
ومع ظهور التخطيط االسرتاتيجي كأحدث صورة من صور التخطيط يف املنظمات. 

وأدى هذا
ا، وأصبحت اإلدارة اإلسرتاتيجية أداة أساسية للمنظمات 

التميز واالستجابة بطريقة فعالة للتغريات لكي تتعلم وتتطور إذا أرادت صياغة حالة من
التسارع واالزدياد. ويتم استخدام تعبري " اإلدارة اإلسرتاتيجية " للتعبري عن العاملية اآلخذة يف

االسرتاتيجي وتعد عملية التخطيط االسرتاتيجي عملية ذات املفهوم الذي يعكسه التخطيط
دائرية مرتابطة حتوي كل املراحل واخلطوات والعمليات اليت تتم بطريقة منهجية ومنظمة حىت 

تؤيت مثارها .

وسوف يتم يف هذا الفصل الوقوف علي التفكري االسرتاتيجي مث 

)1بياين (توضيحي رسم اإلسرتاتيجية.التخطيط االسرتاتيجي مث اإلدارة

45رسم توضيحي

المصدر الباحثة45

التفكیر 
االستراتیجي

التخطیط 
االستراتیجي

االدارة 
االستراتیجیة
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االسرتاتيجيالتفكري- :األولاملبحث

جييد املديرون لغة إنأكثر من أي وقت مضى أصبح التفكري االسرتاتيجي مطلوبا أالن
جديدة هي لغة التفكري االسرتاتيجي والتفكري االسرتاتيجي هو ذلك التفكري الذي يتسم 
باخليال واالستشراف ضمن رؤية إسرتاتيجية تفكري يتحلي فيه املدير كمفكر اسرتاتيجي بعيين 

مكتبه أو فيما هو داخل جدران تنحصر رؤيتهالطائر فريي ابعد وامشل املطلوب إذن مدير ال
حيدث وسيحدث يف البيئة اخلارجية واحمليطة حمليا حىت بلده بل يرى ويستشرف ماشركته أو

وإقليما وعامليا يستعرض بيانات املاضي وحيلل بيانات احلاضر ليتنبأ مبا يكن إن يكون يفرتض 
سيناريوهات بديلة ملعاجلة كل منها ومن مث يفكر يف انسب أساليبإحداثا متوقعة ويصمم

46التعامل مع املتغريات يف البيئة احمليطة.

االستراتيجيالتفكيرمهارة- :األولالمطلب
إيل أدت التطورات السريعة يف البيئية احمليطة بقطاع اإلعمال والتحديات اليت تواجه اإلدارة

ضرورة إن تتوافر لدى القيادات اإلدارية مهارة التفكري االسرتاتيجي إيل القدرة علي وضع 
الرؤية اإلسرتاتيجية للمنظمة ومراجعة التهديدات والتحذيرات والفرص اليت تؤثر علي 
مستقبلها وبالتايل القدرة علي حتديد موضع املنظمة اسرتاتيجيا يف ظل الظروف التنافسية اليت 

.47تواجهها

اإلستراتيجيالتفكيراستمرارية- :الثانيالمطلب

25د امحد سيد مصطفي اإلدارة اإلسرتاتيجية(دليل املدير العريب للتفكري والتغيري االسرتاتيجي) كلية التجارة جامعة بنها  ص46
28اإلسرتاتيجية املتقدمة  كلية التجارة جامعة عني مشس  صد عايدة سيد اخلطاب اإلدارة 47
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لدى أعضاء املنظمة ميثل احد أهم االستثمارات احلقيقية إن استمرارية التفكري االسرتاتيجي 
للمنظمة ونعين باستمرارية التفكري االسرتاتيجي كأحد إشكال االستثمار إن ال تقتصر 
تصورات ومفاهيم واهتمامات أعضاء املنظمة علي مرحلة إعداد اخلطة وإمنا متتد وتتعمق 

بنظام التخطيط م مهين مستمرلتصبح مفاهيم أساسية مستقرة ومنهج للتفكري والتزا
االسرتاتيجي ومراعاة متطلبات اخلطة اإلسرتاتيجية يف كافة االجتماعات وورش العمل وعند 

.48مواجهة املشكالت وإدارة

ويتطلب استمرار التفكري االسرتاتيجي العديد من املقومات منها:

احلوافز باجناز اخلطط اإلسرتاتيجية وحتقيق أهداف املنظمة تصميم وربط نظام .1
ورسالتها.

إنشاء نظام  متكامل للمعومات يساعد أعضاء املنظمة علي متابعة التغريات يف بيئة .2
املنظمة الداخلية واخلارجية  ويوجههم للكيف معها مبا حيقق أهداف املنظمة 

ورسالتها.
والرؤية العلمية لدى أعضاء املنظمة مبا ميكنهم بناء وتنمية مهارات التفكري املنهجي .3

من التعامل مع متغريات البيئة حبياد وموضوعية .
األنظمة ووضع سياسات وقواعد العمل اعتمادا إعدادوتطوير التنظيم اإلداري.4

التنفيذية علي مدخل احملاسبة باالجنازات والنتائج أكثر من الرتكيز علي اإلجراءات
.واجلوانب الشكلية

االستراتيجيالتفكيرفيالتخيل- :الثالثالمطلب

26- 25د مصطفي حممد ابوبكر التفكري االسرتاتيجي وإعداد اخلطة اإلسرتاتيجية  ص48
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إن تستشرف متغريات Visionيتطلب التفكري االسرتاتيجي إن تكون لك رؤية مستقبلية
قادمة علي أساس مراجعة للماضي فتحليل وتقييم للموقف احلايل يف البيئة احمليطة 

أو يفرض بعضها ها فرصافاستشراف للمستقبل ملا يتوقع إن حيدث من متغريات يهيئ بعض
تقرتن الرؤية الثاقبة للمستقبل وهي أكثر 
عمومية من اخلطة بالقدرة علي ختيل مالمح متغريات مستقبلية مث تصميم خطط بديلة 

لتحركات للتحرك وتقييمها الختبار انسبها وليس املطلوب هنا ختيال لردود أفعال لكن ختيال 
أو علي ساحة بيئة مفرتضة تنسجها متغريات مستقبلية.أو سيناريوهات مستقبلية يف إطار

وهناك عالقات تبادلية تكاملية بني كل من سلسلة مراجعة املاضي وحتليل احلاضر والتنبؤ 
فأنت تتخيل سبال  وسيناريوهات اإلسرتاتيجيةباملستقبل وبني التخيل وتصميم األهداف

تعامل مع هذه الفرص أو تلك التهديدات وكلما تعددت هذه السبل البديلة حسنت بديلة لل
فرصتك يف انتقاء البديل األنسب والعكس صحيح من ناحية أخرى فأنت تصمم أهدافك  
أهداف

ا الزالت حربا علي ورق إذن يلزمك إن تصمم لكل 
هدف اسرتاتيجيات بديلة سيجرى إتباعها  لتفاضل بينها وختتار انسبها أي ما تتومسه افعلها 

.49واقدرها علي بلوغ اهلدف

االستراتيجيالتفكيرفيأالبتكاريالبعد- :الرابعالمطلب
تكار وحيتاج االبتكار بدوره للقدرة علي حيتاج املخطط إيل االسرتاتيجي لتنمية قدرة االب

التخيل علي جماالت إبداعية هامة للمخطط االسرتاتيجي وهذه أمثلة لبعضها.

استخدام طاقة حمركة بديلة أفضل واقل تكلفة.-1

26د امحد سيد مصطفي  (مرجع سابق) ص 49
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تطوير أو تطويع واستخدام تكنولوجيا جديدة-2
تصميم ملنتجات جديدة (اخرتاع)-3
تطوير ملنتجات قائمة (ابتكار)-4
أفكار مبتكرة إيل واقع عملي فكرة أوحتويل -5
تصميم التساؤالت مثل ماذا حيدث إذا خرج منافس خ ولو دخل منافس ح وهكذا -6

ويكون هذا أساس لتصميم أهداف وسيناريوهات بديلة وتقييمها واملفاضلة بينها 
50فيكون لكل تطور ا حدث حمتمل سيناريو انسب للتعامل معه.

اإلسالمفياالستراتيجيالتفكير- :الخامسالمطلب
لفت العقَّاد (رمحه اهللا) النظر إىل أمهية التفكري يف اإلسالم بل إىل فرضيته، وأضاف فوزي 
طايل (رمحه اهللا) بـُْعًدا آخر، حيث لفت األنظار إىل أمهية التفكري أيضًا ولكنه ليس جمرد 

أحدث ما وصل إليه التفكري العادي الذي أشار إليه العقاد، بل نوع آخر من التفكري هو
البشر وهو التفكري االسرتاتيجي.

ففي كتاب "التفكري فريضة إسالمية" للعقَّاد، اهتم يف العنوان األول منه "فريضة التفكري 
يف الشريعة اإلسالمية" باإلشارة إىل أن من مزايا الشريعة اليت ال ختتلف فيها اآلراء هي مزية 

القرآن الكرمي، اليت ال تذكر العقل إال يف جمال التعظيم، التنويه بالعقل يف آيات كثرية من آي
ووجوب إعماله.

ومن خصائص العقل عنده أنه: وازٌع، ومدرٌك، ومتأمٌل، وراشٌد، والرشد أعلى 
خصائصه، واإلسالم خياطب كل هذا يف العقل، وبعد ذكر اآليات اليت ختاطب كل جانب 

يف اإلسالم، ويرى أنه ال عذر لتعطيل من جوانب العقل خلص إىل تقرير فريضة التفكري

27نفس المرجع السابق ص 50
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العقل ألي مانع من املوانع اليت حصرها يف: عبادة السلف (الُعرف)، واالقتداء بأصحاب 
السلطة الدينية، واخلوف املهني من أصحاب السلطة الدنيوية.

ان رهبة للقوة، أو استسالما للخديعة، وال حدود لذلك إال حدود الطاقة البشرية اإلنس

تتعدَّاه".

ويف كتاب "كيف نفكر اسرتاتيجياً" لفوزي طايل مبحث مسَّاه "ضرورة الفكر 
هضة األمة" والذي أدرجه حتت فصل "االجتهاد الفكري فريضة"، ويقصد االسرتاتيجي لن

باالجتهاد الفكري: "بذل غاية الطاقة العقلية املمكنة للوصول إىل حكم من األحكام يف 

ه الظن أنه أصاب احلكم الصحيح".املزيد من الطاقة العقلية ويغلب لدي

وبنيَّ أمهية االجتهاد الفكري يف حفظ قدرة األمة اإلسالمية على التطور والتعامل مع 
متغريات الزمان واملكان، واالستعداد ملواجهة األمور املستقبلية والتخطيط لذلك، وغياب 

البشرية باهلوى والقيم التفكري حيدث أمورا خطرية منها فراغ فكري متلؤه األحكام الوضعية و 
املستوردة. وذهب بعد ذلك إىل القطع بأن "االجتهاد الفكري فريضة يدل عليها العقل 

واملنطق فضال عن النص واالجتهاد".

وحتت عنوان "االجتهاد الفكري عمل إنساين" أكد أن االجتهاد الفكري مع أن ضابطه 
ده القدرة العقلية للمجتهد، الذي هو القرآن والسنة واإلمجاع فإنه يظل عمال إنسانيا حت

يشرتط له اإلملام بكثري من العلوم اليت تكوِّن لديه ملكة قوية، مث ربط بني االجتهاد الفكري 
والتفكري االسرتاتيجي بقوله: "ينتج عن هذا كله أنه جيوز للمجتهد أن جيتهد يف مسألة دون 

مل لألمور (فكر اسرتاتيجي أخرى، وجيوز أن جتد يف األمة من لديه تصور اجتهادي شا
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شامل)، كما أنه من الطبيعي أن جند االختالف يف نتائج اجتهاد العلماء يف املسألة الواحدة، 

وحتت عنوان" االجتهاد الفكري يف عصرنا" ذكر أنه قد وضع البعض سياجا عاليا من 
سالك الشائكة حول ميدان االجتهاد، وحرَّموه على أنفسهم، ومل يبيحوا إال النقل وشرح األ

ت ظروف اجتهادهم ومضت عليه السنون، بل حرَّموا االجتهاد على  اجتهادات علماء تغريَّ
غريهم أيضا حبجة قصور اهلمم وتقاصري العزائم عن البحث والتنقيب؛ فتخلَّفت األمة بركود 

كثرية.الفكر أحقابا  

وبعد ذلك خلص إىل العنوان الذي يعنينا "ضرورة الفكر االسرتاتيجي لنهضة األمة"، 
والذي عرَّف فيه الفكر االسرتاتيجي بأنه "التخطيط بعيد املدى الذي يتم فيه الربط بني 

األهداف واإلمكانات املتاحة".

لى كل أمة تريد حتقيق 
أمنها وبقاءها أن تضع هلا غاية وجمموعة من األهداف املتناسقة املرتابطة بعيدة املدى، وأن 
حتشد قواها السياسية واالقتصادية والعسكرية واحليوية أي البشرية واجلغرافية والتكنولوجية، 

غ الغاية. ومن القرآن وأن تستنهض إرادة أبنائها من أجل حتقيق هذه األهداف؛ أمال يف بلو 
ميكن استشفاف غاية األمة اإلسالمية وأهدافها بعيدة املدى.

انفصال األمة عن شريعتها ومنهجها.-1

وعدم وضوح منظومة القيم اإلسالمية يف النفوس واختالطها بغريها من األمور -2
الفاسدة.

وعدم وجود أي فكر اسرتاتيجي إسالمي شامل يتعامل مع املستقبل.-3
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وتغييب إرادة التغيري والنهوض بل واإلرادة بشكل عام.-4

ونالحظ أن اللواء فوزي طايل (رمحه اهللا) أشار إىل فرضية االجتهاد وإىل أنه عمل إنساين 
ل التفكري االسرتاتيجي حيتاج لثقافة موسوعية، وأنه قابل للخطأ ولالختالف، ولكنه جع

ضرورة فقط ومل جيعله فريضة؛ رمبا خوفا من عدم استيعاب طائفة من اإلسالميني مغلقي باب 

يكن معروفا لغري أهل االختصاص والسياسة.

، العقادية والطايلية، ميكننا التقرير بأن "التفكري ولكننا مجًعا بني وجهيت النظر
-على سبيل التمثيل ال على سبيل احلصر -االسرتاتيجي فريضة إسالمية"؛ ألن من فوائده 

أنه:

-

(رمحه اهللا).حيقِّق األمر اإلهلي باستخدام العقل، كما أشار العقاد-

حييي إرادة النهضة يف األمة من جديد، كما أشار اللواء فوزي طايل.-

حيفظ قدرة األمة اإلسالمية على التطور والتعامل مع متغريات الزمان واملكان واالستعداد -
ملواجهة األمور املستقبلية والتخطيط لذلك، كما قال اللواء فوزي طايل (رمحه اهللا).

لى املقاصد واألولويات العليا.جيمع األمة ع-

يقلل من فجوة اخلالف يف القضايا اجلزئية.-

يرشِّد اجلهود املهدرة يف العمل الدعوي اإلسالمي.-

يساهم يف إعادة إحياء املسؤولية الفردية، ويعلم كل فرد دوره.-
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يرتب املعرفة اإلسالمية مرتامية األطراف واليت يصعب حصرها.-

مراض األمة بشكل دقيق.يساعد على حصر أ-

يساعد على وصف العالج بشكل دقيق.-

يتيح املرونة يف التعامل مع العقبات والتحديات.-

حيول املسلمني من اجلدل إىل العمل.-

يتيح التفهم ملخططات أعداء األمة وعدم االغرتار بالتكتيكات اجلزئية اإلهلائية اليت -
اإلسرتاتيجية وإحباطها.

وجيب أال حتصر معرفة التفكري االسرتاتيجي يف خنبة قليلة من رجال األمة وكأنه كهنوت، بل 
جيب أن تشيع منهجيته وطريقته بني أبناء األمة مجيعا كبريها وصغريها، متعلمها ونصف 

ك "التفكري متعلمها، كلٌّ حسب قدرته، وإال فـََقَد أمهيته، ومن الكتب التأسيسية يف ذل
االسرتاتيجي" لطارق السويدان، وكذلك "التفكري االسرتاتيجي واخلروج من املأزق الراهن" 
جلاسم سلطان، ومن الكتب التطبيقية املتقدمة يف ذلك "كيف نفكر اسرتاتيجياً" للواء فوزي 

هم.حممد طايل، و"اإلسرتاتيجية األمريكية للقرن احلادي والعشرين" ألناتويل أوتكني، وغري 

وأختم مبقولتني عن أمهية التفكري والتخطيط االسرتاتيجي لألمة اإلسالمية: مقولة اللواء 
فوزي طايل (رمحه اهللا): "ومن يعتزم السري يف دروب احلياة فعليه أن حيمل معه ما يهديه إىل 
الطريق اآلمن واألصوب لبلوغ هدفه، ذلك هو الفكر االسرتاتيجي اإلسالمي اخلالص، أي 

مام بعظائم األمور ووضع التخطيط بعيد املدى لبلوغ أهداف األمة".االهت
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"ما مل يتزاوج اإلخالص مع اإلسرتاتيجية الصائبة يف تعبئة املوارد والقوى البشرية يف األمة فإن 
مجيع اجلهود والطاقات سوف تذهب َهَدرًا على مذابح الصراعات الداخلية وتؤول إىل الفشل 

51واإلفالس".

االسرتاتيجيالتخطيط- :الثايناملبحث

يكونوا التخطيط
اإلسرتاتيجية  وهو فن  التعامل مع  على وعي بأهدافهم ووسائلهم.  وهو عماد اإلدارة

رية ويتضمن املستقبل  وهو عموما الوظيفة املبكرة أو هو نقطة البداية يف أي عملية إدا
التخطيط االسرتاتيجي مسحا لبيئة املنظمة الداخلية واخلارجية مث حتديدا األهداف الرئيسية 

هو أداة إدارية، وال وبذلك فالتخطيط االسرتاتيجي52وتقييمها واختيار املناسب منها
أال وهو مساعدة املؤسسة –اإلدارية األخرى مثل بقية األدوات–تستخدم إال لغرض واحد 

.أداء عمل أفضليف
وأن يضمن أن أفراد املنظمة 

وبالطبع فاملقصود بكلمة " اسرتاتيجي " هو إضفاء .يعملون باجتاه حتقيق نفس األهداف
األمد والشمول على التخطيط.يلةصفة النظرة طو 

االستراتيجيالتخطيطخصائص- :األولالمطلب

تكون عملية.1
.عدائيةللظروف اليت تشكل بيئة ديناميكية، ورمبا يف بعض األحيان

) 313-312ماجد عرسان الكيالين يف كتابه "هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس"(ص51
30د امحد سيد مصطفي اإلدارة اإلسرتاتيجية (مرجع سابق) ص52
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عملية مت هيكلتها كما حيث تدعو إلتباع التخطيط االسرتاتيجي هو عملية منتظمة.2
53.البيانات

وإدارته. االسرتاتيجي معين باملستقبل: فهو يتيح لك توجيه املستقبلالتخطيط.3
قرار ما بطريقة خاطئة أو إذا وبذلك فال يلزمك أن تظل قابعا يف مكانك إذا مت اختاذ

.من حولك بالكليةتتغري الظروف اخلارجية ما مل يتم اختاذ قرار صائب. فلرمبا
عمل تغيري معني: فالعقلية التخطيط االسرتاتيجي وسيلة للتفكري والتصرف من أجل.4

األهداف، وبذلك فهي ال حتصر نفسها يف اإلدارية هي عقلية معنية بتحقيق
االلتزام بالتخطيط للمستقبل وال تكتفي باالنشغال بالوضع 

الراهن حسب. ويعترب حتويل اإلطار الزمين للفرد من الوقتفيه حاليا و الذي تقف
وهكذا، يعترب ذلك مبثابة مهارة ...إىل املستقبل، مث العودة إىل الوقت الراهن ثانية، 

عليها باملمارسة. فالعقل االسرتاتيجي يتواكب مع إسرتاتيجية ميكن تعلمها والتأكيد
ف العالج الناجح هلا. فهو يسعىينتقل سريعا من املشكلة إىل وصالتغيري، فهو

.للقيام بالتغيري
االسرتاتيجي عملية مستمرة وعائدة: فال ميكن أن تكون جهود اإلدارةالتخطيط.5

اإلسرتاتيجية مبثابة نشاط لفرتة زمنية واحدة أو هلا بداية
خالهلا. ولعل أحد اخلربات منتطوير هذهعملية مستمرة ترتاكم فيها اخلربات، ويتم

تفسر استمرارية عملية التخطيط االسرتاتيجي هي استجابته األسباب الرئيسية اليت
اليت اخلارجية اليت ال تتوقف أبدا، ومن مث فيجب أن تظل اخلطط واألدواتللظروف

.مستمر
جيه املراحل األخرى لإلدارة: ويتضمن ذلك التو تشكل اإلدارة اإلسرتاتيجية إطار.6

اإلدارية، مثل تصميم الربامج، ووضع املوازنات اخلاصة التوجيه لبعض الوظائف

113، ص2001عبد الفتاح املغريب، اإلدارة اإلسرتاتيجية، دعبد احلمي53
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إرشادات لتوجيه بالربامج،ووضع اهلياكل، وتطوير املوارد البشرية، وتقييمها. كما توفر
ن اختيار أي أنه يتضم–القصوى املوارد واملهارات إىل النشاطات ذات األولوية

.حمددةأولويات
سهلة األداء، بل هي عملية صعبة تتطلب بذل اإلدارة اإلسرتاتيجية ليست عملية.7

تتطلب بذلك جمهود فكري وكثري من االنضباط وااللتزام. كما املزيد من اجلهود: فهي
االنتظار حىت الرغبة واملهارة مطلوبة الختيار املسارات الزمنية لألداء بدال منأن

فعل مواجه بطريقة عقيمة. ويف األحداث واألزمات اليت تدفعنا إىل اختاذ ردوقوع
–بسبب عدم التأكد مما جيب علينا عمله –العديد من األحيان، يكون االنتظار

اختاذ إجراء فعال أو حىت حتملنا لنتائج سلبيةسببا يف تأخرنا للغاية عن
االسرتاتيجي يف الوقت الراهن، خطيط.كبرية

الذات قد بدأت يف تطبيق أساليبه لتحقيق التطوير جند أن الكثري من برامج تطوير
.املهاريالفردي واالرتقاء

الرسمياالستراتيجيالتخطيطوفوائدأهمية- :الثانيالمطلب
ه ميكن املنظمة من 

هي توقعات تصرفات هي رسالتنا الرئيسية مااإلجابة علي أسئلة حيوية لنجاحها مثل ما
هي خطط اإلنتاج اجلديدة اليت حتتاجها وما هي الفرص املتاحة ال ستغالهلا املنافسني وما

ت هي األهداف الرئيسية للمنظمة وما هي االسرتاتيجياوما هي التهديدات املنظمة وما
املناسبة لنا..؟

كما إن التخطيط االسرتاتيجي يعطي تصور للمستقبل كما انه يربط تصرفات وخطط 
اإلدارة العليا والوسطى والدنيا باخلطط اإلسرتاتيجية للمنظمة وبالتايل يساهم ذلك يف فعالية 
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مما يؤدي إدارة املنظمات الكبرية هذا عالوة انه يشرك اإلفراد باملنظمة يف العملية التخطيطية
إيل دفعهم للعمل وزيادة درجة التزامهم بتنفيذ القرارات ويوجد من الدراسات التطبيقية اليت 

استخدمت التخطيط االسرتاتيجي الرمسي كانت أكثر جناحا من إن الشركات اليتأظهرت
.54الشركات اليت مل تستخدمه

اإلستراتيجيةللخططالجيدالتنفيذمعوقات- :الثالثالمطلب

تنفيذ األحباث العلمية التحدي الكبري الذي ستواجهه مؤسسات التعليم العايل يفأوضحت
حال من األحوال ترك 

العكس فإن معرفتنا بوجود هذه اإلسرتاتيجي، بل على55العمل والتخلي عن التخطيط
هلا وأن نبذل أقصى اجلهد يف مقاومتها. ولعل مدعاة لنا ألن نستعدالتحديات الكبرية هلو

، بناء على خربات العديد من Sterling (2003)أعدها ستريلنجالقائمة التالية واليت
مبؤسسات التعليم التنفيذيني وما توصل إليه الباحثون األكادمييون، تساعد املسئولنياملدراء

:اإلسرتاتيجيةملرحلة تنفيذ خططهاالعايل على التخطيط اجليد 

احرص على بناء خطة إسرتاتيجية للمؤسسة تتوافق مع-
.

.أفعال اآلخرين خلطتك اإلسرتاتيجيةخذ بعني االعتبار ردود-

.اخلطة اإلسرتاتيجيةأشرك املديرين يف عملية تطوير-

.املؤسسة فيما خيص اخلطة اإلسرتاتيجيةملنسويبواظب على إيصال املعلومات الكافية -

.للربامج واملشاريع وادعمها بامليزانيات الكافيةاحرص على التخطيط اجليد-
81- 79حامد امحد رمضان بدر  االدارةاالسرتاتيجية ص -د-أ54

55. 37،ص1995عايدةسيدحطاب،اإلدارةوالتخطيطاالسرتاتيجي،دارالفكر،القاهرة،-
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.املتابعة، وضع نظاماً مناسباً للمساءلةال تنسى-

اليت تبني مدى جدية املسئولني باملؤسسة يف تنفيذ اخلطة احرص على األفعال الرمزية-
.ى تقديرهم للقائمني على التنفيذومداإلسرتاتيجية

هناك أنإىلباإلضافةاملعلومات اإلدارية واخلطة اإلسرتاتيجيحقق التوافق ما بني نظم
املنظماتحتققهااليتاملزاياتعددرغماالسرتاتيجيالتخطيطاستخدامتواجهعقبات
تستطيعالاملنظماتمنعدداً مثةأنإالاالسرتاتيجيالتخطيطملفهوماملعتمدة

:بتتعلقألسباباستخدامه

أنقبلالتخطيط متقدماً يصبححبيثاملستمرينوالتغريبالتعقيدتتصفبيئةوجود-1
يكتمل.

التخطيطعن هذاسيئاً انطباعاً يعطياالسرتاتيجيالتخطيطأماماملشاكلظهور-2
.املدراءأذهانيف

التخطيط مفهومستخداماأماماعقبةكانرمباللمنظمةاملتاحةاملواردقصور-4
.وتكلفةإيل وقتحيتاجالفعالاالسرتاتيجي لتخطيط

التعليممؤسساتفياالستراتيجيالتخطيطدور- :الرابعالمطلب
التفكري اليت تسبق التخطيط عنصراً أساسياً من عناصر اإلدارة التعليمية ، ويعترب مرحلةيعد

القرارات اليت تتعلق باملستقبل التخطيط االسرتاتيجي سلسلة منتنفيذ أي عمل ، ألن 
.56لتحقيق األهداف املقررة

مؤسسات التعليم العاىل   ،السعوديةيفاإلسرتاتيجيةاإلدارةآل الشيخ  ،  ندوة نعبدا لرمحسليمان بن 56
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النجاح لعملية التخطيط فال بد من حتديد إسرتاتيجية تتضمن  حتديدولكي يتحقق
األهداف الواضحة ، وترتيب األوليات ، وتوفر اإلمكانات املادية والبشرية، والتنبؤ 

الظروف املختلفة ، والشمول ، والواقعية، واملرونة ، واملتابعة ، والتقييم باحتماالت املستقبل و 
والتقومي  ؛ ألن التخطيط فيميدان التعليم عملية واسعة ومستمرة ، وتتضمن جوانب عديدة ، 

.خمتلفة للعمليات التعليميةوجماالت

ظم التعليمية للحاق السبيل العلمي املتاح أمام النوتنبع أمهية التخطيط االسرتاتيجي بأنه
البنيات املتقدمة ، واالنتقال بالرتبية من مرحلة النظم التقليدية إىل مرحلة

اإلدارية الرتبوية فعالية وفائدة العملياتاجلديدة ، وتعد عملية التخطيط االسرتاتيجي من أهم
57.الرتبوية املرجوةاتالنتاج؛ ملا هلا من آثار إجيابية على

اإلسالمفياالستراتيجيالتخطيط- :الخامسالمطلب
مل يكن التخطيط االسرتاتيجي وليد احلضارة احلديثة كما يتصور البعض ، فالتخطيط معلم 
بارز ، ووسيلة أساسية ، ومرتكز انطلقت من خالله حضارة اإلسالم ودعوته ، وجتلت 

العديد من آيات القرآن الكرمي إىل بأعمق معانيه سنة احلبيب املصطفى وسريته ، وأرشدت 
، ويف هذه 58أمهيته ، فقال تعاىل : " وأَِعدُّوا َهلُْم ِما اْسِتطْعُتم ِمْن قـُوٍِّة وِمْن رِبَاِط اخلَيْل "

اآلية الكرمية دعوة للقيادة اإلدارية الرتبوية اإلسالمية بالعمل والتخطيط واالستعداد ملواجهة 
إلسالم وأمنه ، والقوة هنا تفهم مبفهوم العصر بالقوة البدنية ، أمر مستقبلي قد حيدث لدار ا

كله إلرهاب عدو اهللا وأعداء اإلنسانية ، ومحاية أمن املسلمني على املدى الطويل حىت 
اليت أعطت قاعدة مهمة للتخطيط الناجح ، قوله تعاىل " ومن اآلياتحتمى دولة إلسالم

نفس المرجع السابق57
60سورة االنفال   االیة 58
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َهاَجاً" ، أي سبيًال وسنة وطريقا سهال واضحا املقاصد 59ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ
وقد برز مفهوم التخطيط االسرتاتيجي أيضا يف أحاديث عديدة ، منها احلديث (اإلسالمية

ملسور بن خزمة ، ومروان بن احلكم رضي اهللا عنهما ، الذي أخرجه البخاري بسنده عن ا
سي بيده ال يسألوين خطة يعظمون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مث قال والذي ن

فيها حرمات اهللا إال أعطيتهم إياها ، فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد ، اقبلوها ودعوين 
: " ولئن تدع أبناءك أغنياء يب وقاصسعد بن أ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم 60آتيه ..."

61خري من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس".

ومن األمثلة اليت تعكس القدرة الفائقة للتخطيط لدى الرسول القائد متثلت يف حادثة اهلجرة 
.اآلتيةوهذا ميكن بيانه من النقاط 62، 

أسند النيب أمر املبيت يف فراشه إىل علي بن أيب طالب حيث أعطاه.1
كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعل ذلك.

استخدامه اإلحصاء لعدد جنوده مما جيعله على بينة من قدرته يف مواجهة اخلطوب ، .2
ومن مث العمل لتوفري األمان ألتباعه ، عن حذيفة قال : كنا مع رسول اهللا صلى اهللا 

، قال : فقلنا يارسول اهللا ، أختاف عليه وسلم فقال : " أحصوا يل كم يلفظ اإلسالم
علينا وحنن ما بني الستمائة والسبعمائة ، قال : " إنكم ال تدرون لعلكم أن تبتلوا " ، 

63قال : فابتلينا ، حىت جعل الرجل منا ال يصلي إال سرا ".

48سورة املائدة االية  59
)975(البخاري : 60
435مسلم:61
62

واقع التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعة اإلسالمية يف ضوء معايري اجلودة دراسة مقدمة من الطالب إياد علي حيىي الدجين ، إشراف الدكتور / عليان عبد اهللا ، ،
2006هـ ـ 1427) دارة الرتبويةاستكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف أصول الرتبية ( اإل

179النووي 63
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وترى الباحثة أن من أهم معامل جودة التخطيط وضمان جناحه هو توافر املعلومات .3
اعمة لعملية التخطيط ، وهو ما فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم.كما برزت الدقيقة الد

مهارة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التخطيط االسرتاتيجي للحرب يوم فتح مكة ، 
حيث وزع الرسول صلى اهللا عليه وسلم قادة جيشه لكي يدخلوا كل من اجلهة اليت 

حددت هلم.

ما من اجلهة الشرقية.4

أبو عبيدة عامر بن اجلراح من جهتها الغربية.5

لكي يغرز راية ناحلاجو الزبري بن العوام يقود خيل املهاجرين واألنصار ، حيث .6
املسلمني هناك

خالد بن الوليد يدخل مكة ، حيث جتمع مقاتلو قريش وحلفاؤهم وأحابيشهم ملنع .7
كان جليوش املسلمني دخول الفاحتني القوات اإلسالمية من اجتياز مكة ، وقد

وجممل القول فإن التخطيط االسرتاتيجي مشروع يف اإلسالم ، بل بسهولة بالغة
وتباركه الشريعة وحتث على تطويره ما دام فيه نفع األمة ودينها احلنيف.

باألسباب ملواجهة أسلوب عمل مجاعي يأخذويعرفه الدكتور فرناس عبد الباسط بأنه
ستقبلية أو يعتمد علي منهج فكري عقدي يؤمن بالقدر والتوكل علي اهللا ويسعي توقعات م

.64إيل حتقيق هدف شرعي  هو عبادة اهللا وتعمري الكون 
ميكن التخطيط واليت الوجند أن القران الكرمي يزخر بالعديد من اآليات اليت متثل

اآليات اليت نزلت يف سورة أمههاحصرها  وسنذكر بعض اآليات اليت تفق عليها كتب اإلدارة
يوسف عليه السالم واليت متثل التخطيط االقتصادي الرباين حيث يقول اهللا تعايل*(َوقَاَل 
اْلَمِلُك ِإينِّ أََرى َسْبَع بـََقَراٍت ِمسَاٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُبَالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت 

64133
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) قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحَالٍم َوَما َحنُْن 43أَفـُْتوِين ِيف ُرْؤيَاَي ِإْن ُكْنُتْم لِلرُّْؤيَا تـَْعبـُُروَن (يَا أَيـَُّها اْلَمَألُ 
ُهَما َوادََّكَر بـَْعَد أُمٍَّة أَنَا أُنـَبُِّئُكْم بَِتْأِويِلِه 44بَِتْأِويِل اْألَْحَالِم ِبَعاِلِمَني ( ) َوقَاَل الَِّذي َجنَا ِمنـْ

يُق أَْفِتَنا ِيف َسْبِع بـََقرَاٍت ِمسَاٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع 45ِن (َفَأْرِسُلو  ) يُوُسُف أَيـَُّها الصِّدِّ
) قَاَل تـَْزَرُعوَن َسْبَع 46ُسْنُبَالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت َلَعلِّي أَْرِجُع ِإَىل النَّاِس َلَعلَُّهْم يـَْعَلُموَن (

) ُمثَّ يَْأِيت ِمْن بـَْعِد َذِلَك 47َفَما َحَصْدُمتْ َفَذُروُه ِيف ُسْنبُِلِه ِإالَّ قَِليًال ِممَّا تَْأُكُلوَن (ِسِنَني َدأَبًا 
ْمُتْم َهلُنَّ ِإالَّ قَِليًال ِممَّا ُحتِْصُنوَن ( ) ُمثَّ يَْأِيت ِمْن بـَْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه 48َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما َقدَّ

65)*49النَّاُس َوِفيِه يـَْعِصُروَن يـَُغاثُ 

حيث مت تفسري اآليات واضحا من خالل اآليات السابقة من سورة يوسفوقد جاء 
املطر واخلصب سيأيت ملدة سبع سنوات متواليات وان البقر هي السنني وذلكالسابقة بان 

مث قام يوسف 
يفعلونه يف تلك السنني وذلك بادخار ما استغلوه يف السنوات السبع يف إيل مابتوجيهيهم

لألكل نهاو إال القدر أو املقدار الذي حيتاجليكن أبقى له وابعد من إسراع الفساد إليهسنبلة
احملل 
اليت تعقب النواة السبع املتواليات وقد بشرهم يوسف بأنه سيأيت عام غيث بعد عام اجلدب 

حيث تغل البالد ويعصر الناس الزيت وغريه كما
عامة حيث قام يوسف عليه السالم بعملية 

.كما وضح لنا القران اضطالع يوسف 66إنتاج ادخار واستهالك القمح يف مصربنياملوازنة
أموال الدولة.بدوره اإلداري املايل الفعال يف إدارة

49إيل 43سورة يوسف عليه السالم اآليات من 65
156ايل 153سامي عبدا لرمحن املوازنات التخطيطية يف القران الكرمي االقتصاد اإلسالمي ص66
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النبويةالسنةفيالتخطيط- :السادسالمطلب

التخطيط يف السنة النبوية هو امتدد للتخطيط يف القران الكرمي ومستمد منه وقد اشتملت 
النبوية علي عدد كبري من صور التخطيط القائمة علي مبدأ التوكل واالعتماد علي اهللا السنة 

وحادثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع 67سبحانه وتعايل أوال واالخد باألسباب بعد ذلك
اإلعرايب معروفة حيث جاء ذلك اإلعرايب واخربه بأنه ترك ناقته عند الباب املسجد دون إن 

توكل علي اهللا ولكنها هربت فأخربه النيب عليه الصالة والسالم بأنه كان عليه يعلقها وبعد أن 

اإلسرتاتيجيةاإلدارة- :الثالثاملبحث

وعناصرهااإلستراتيجيةاإلدارةمفهوم- :األولالمطلب

اليت نالت اهتماما واسعا يف العقود الثالثة اإلسرتاتيجية من جماالت الدراسة تعترب اإلدارة
األخرية من القرن العشرين وذلك استجابة للضغوط واملؤثرات البيئية اهلائلة اليت واجهتها 

منظمات اإلعمال يف تلك احلقبة ويرجع الكتاب أصل كلمة 
وتعين فنون احلرب STRATEGOSإيل كلمة اليونانية STRATEGYإسرتاتيجية

68وإدارة املعارك

dr.khallah alwardatموقع 67
17م،ص2009املتوازن)مكتبة الكتب العربية املنصورة ارة االسرتاتيجية (بقياس االداء املغريب االدعبداحلميد68
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العمليات احلربية.

وعلي نفس املنهج جند قاموس أكسفورد يبني معين اإلسرتاتيجية علي أساس الفن 
املعدات احلربية مبا ميكن من السيطرة علي املواقف والعدو بصورة املستخدم يف تعبئة وحتريك

شاملة.

اإلسرتاتيجيةونعرف هنا اإلدارة

.69املرغوب فيه

واإلدارة
اإلسرتاتيجية هي عبارة عن عملية إدارة وحتقيق رسالة املنظمة اإلدارةذلك  يرى البعض إن

.70وذلك من خالل إدارة العالقة بني املنظمة وظروفها

ألي مشروع جتاري إيل ويلة األجلواإلسرتاتيجية هي حتديد األهداف والغايات ط
.71جانب حتديد اجتاهات العمل وختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ هذه األهداف والغايات

اإلسرتاتيجية هي جمموعة القرارات واملمارسات اإلدارية اليت حتدد األداء واإلدارة
وتطبيقها طويل األجل للمنظمة بكفاءة وفعالية ويتضمن ذلك وضع صياغة اإلسرتاتيجية 

أسلوب عمل وتشمل اخلطوات التنفيذية والوسائل الواضحة وتقوميها باعتبارها منهجية أو
إيل املستوى الذي ترغب يف الوصل إليه.األنشطةاملستخدمة لتوجيه

15م،ص2006ليلي بنت سعد اهلاشم :واقع االدارة االسرتاتيجية يف االجهزة احلكومية السعودية جامعة سعود السعودية 69
19م، ص1994حامد بدر االدارة االسرتاتيجية  دار النهضة العربية للنشر 70

JAMES c .robert   m .grant garege: strategic management,
london west publishing,200371
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-اإلستراتيجية تشمل األتي:أما عناصر اإلدارة

أوال : رؤية املنظمة

ثانيا :رسالة املنظمة

املنظمةثالثا :أهداف 

أوال: الرؤية املنظمة هي التصور الذي نأمل أن تكون عليه املنظمة يف املستقبل البعيد وهلا 
:72جمموعة من اخلصائص نلخصها فيما يلي

متثل الرؤية القوة احملركة اليت تدفع مجيع من يف املنظمة حنو حتقيق أهدافها.-1

املنظمة وليس بالتحديد ما نستطيع متثل الرؤية ما نطمح إن يتحقق من خالل  أنشطة -2
حتقيقه.

توحد الرؤية طاقات وإمكانيات ومواهب وقدرات مجيع إفراد املنظمة يف اجتاه حتقيق -3
األهداف ويعترب وضع رؤية قوية للمنظمة ووضع اإلسرتاتيجية الالزمة لتحقيق هذه الرؤية 

اتيجي ومن املهارات الالزمة اإلسرتاتيجية والتخطيط االسرت من العناصر اهلامة يف اإلدارة
للمدير لتحقيق التكيف مع متطلبات القرن الواحد والعشرين.

واهتمت العديد من الدراسات بفحص خصائص العبارات الدالة علي الرؤية وقد تبني منها 
أن تصميم الرؤية اإلسرتاتيجية جيب أن يراعي فيها األيت:

القدرة علي خلق تصور اجيايب عن املنظمة.-أ

أن تكون ذات أفق زمين مستقبلي طويل األجل.- ب

التعبري عن احلاجات أصحاب املصلحة.- ت
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:73وجيب أن تتصف الرؤية اإلسرتاتيجية بااليت
املرونة-الرتكيز                   ب-أ
الوضوح- االبتكار               ث- ت
التحدي-حاإلجياز- ج
القبول- دإيثاره- خ

رسالة املنظمة  وهي التوجه الرئيسي الذي يفسر سبب وجود املنظمة والطريقة اليت -ثانيا :
ستنتهجها رؤيتها وعادة ما جتيب الرسالة علي مايلي:

هي خدماتنا ومن هم عمالئنامن حنن وما هي أهدافنا وما-
ف طبيعتها وأهدافها وتتميز الرسالة باخلصائص التالية:ختتلف باختال

تكون مكتوبة ومعلنة وواضحة وسهلة الفهم.إن-أ

تكون خمتصرة وحمددة.إن- ب
تعكس فلسفة وقيم املنظمة.إن- ج
إن-د
املنظمة.أنشطةتكون معربة عن إن- ه
ترتكز الرسالة علي كسب والء العمالء وحتقيق رضاهم.إنجيب -و

اليت تشتمل عليها لألهدافالتحقيق والتنفيذ إمكانيةيراعى عند صياغة الرسالة إنجيب 
يف بلورة سياسات املنظمة اإلدارةفالصياغة اجليدة والدقيقة لرسالة املنظمة تساعد رجال 

تعترب موجه لعملية اختاذ القرارات فيها مما أيضاهلا كما اإلسرتاتيجيةواخلطط وأهدافها
74يؤدي لنجاحها.
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فعند صياغة اإلعمالالصياغة الغري سليمة لرسالة املنظمة قد خيرجها من قطاع إنكما 
رسالتها هي تقدمي خدمة نقل إنلرسالتها ذكرت األمريكيةشركات الطريان الداخلية إحدى

قرب إيلذلك أدىكلها مما األمريكيةالركاب لعمالئها علي مستوى الواليات املتحدة 
الشركة من ناحية الطائرات والطيارين واملضيفني والقوى إمكاناتالن اإلفالسالشركة من 

العاملة املدربة مل تكفي لتحقيق الرسالة.
مل علي:يشتإنلذلك مضمون الرسالة جيب 

باملنظمة.األساسيةاملهام -أ
أنالدور الذي تريد - ب
.إليهااملكانة اليت تتطلع - ج
املبادئ والقيم اليت نتبناها.-د

ثالثا: أهداف املنظمة
األهداف هي الغايات املراد الوصول إليها وكذلك هي النتائج اليت حبجم ونوع املنظمة 

وطبيعة وتنوع 
75من اجلها.

أمهية حتديد األهداف :-1
األهداف هي أساس اختاذ القرارات-أ

األهداف هي الوسيلة اليت تزيد فعالية املنظمة- ب
األهداف وسيلة لتقييم األداء- ج
األهدافأنواع-2
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الغرض من وجود أوالغايات وهي جمموعة من األهداف العامة اليت تعرب عن السبب -أ

هذه الغايات غالبا يف رسالة املنظمة.
العليا وتعد هذه األهداف اإلسرتاتيجية وهذه األهداف توضع بواسطة اإلدارة األهداف- ب

ترمجة حقيقية للغايات أو
املركز التنافسي للمنظمة
االبتكار والتجديد
اإلنتاجية
 مستويات املوارد املتاحة
الرحبية ومؤشرات األداء للمديرين والعاملني

اإلسرتاتيجية لذلك تتصف األهداف اجليدة رةواألهداف متثل العنصر احليوي يف اإلدا
:76مبجموعة من اخلصائص هي 

أن يكون اهلدف حمددا مرتبطا مبوضوع واحد-أ

أن يكون اهلدف قابال للقياس- ب

أن يكون اهلدف قابال للتحقق يف حدود اإلمكانيات املتاحة- ج

أن يكون اهلدف موضوعيا وواقعيا-د

زمين حمددأن يكون اهلدف مرتبطا بنطاق - ه
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الجیدةاإلستراتیجیةأھداف اإلدارة 1جدول 

Specificحمددة
Measurableقابل للقياس
Achievableقابل للتحقق

Realisticواقعية
Timed Boundedمرتبطة بالزمن

فرعية األهداف الوظيفية هذه األهداف توضع يف اإلدارة الوسطى وهي تعترب أهداف - ج
اإلسرتاتيجية ولكن توضع علي مستوى الوظائف( اإلنتاجية، التسويقية، لألهداف

التمويلية). 

اإلستراتيجيةاإلدارةالثاني:خصائصالمطلب
-:77اإلسرتاتيجية يف التايلتتمثل خصائص اإلدارة

اليت هو أفضل استجابة للظروف اإلدارة.1
تشكل بيئة املنظمة الديناميكية.

عملية من هيكلتها كما إتباعإيلاإلدارة.2

اإلسرتاتيجية باملستقبل من خالل التنبؤ باملستقبل وتوجيهه وإدارته..3
والتصرف من اجل عمل تغيري معني.اإلسرتاتيجية وسيلة للتفكريتعترب اإلدارة.4
اإلسرتاتيجية اإلسرتاتيجية هي عملية مستمرة فال ميكن أن تكون جهود اإلدارةاإلدارة.5
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لإلدارة مثل (تصميم الربامج إطارا لتوجيه املراحل األخرىاإلسرتاتيجيةتشكل اإلدارة.6
نات اخلاصة بالربامج ووضع اهلياكل وتطوير املوارد البشرية ،وتقييمها).،ووضع املواز 

اإلسرتاتيجية ليست عملية سهلة األداء بل هي عملية صعبة تتطلب بذل املزيد اإلدارة.7
من اجلهود الفكرية كثرية االنضباط وااللتزام.

االستراتيجيالقرارسماتالثالث:المطلب
:78القرار االسرتاتيجي يف النقاط التاليةأهم السمات ميكن إجياز

القرار االسرتاتيجي يركز علي جمموعة واسعة من أنشطة املنظمة وليس علي نشاط .1
واحد فقط كما يف القرارات التخصصية أو الروتينية .

القرار االسرتاتيجي يعين مبسالة املالئمة التنظيمية (اإلنتاج ،التسويق ،التمويل .2
ات البيئية الداخلية واخلارجية.،اإلفراد)مع املتغري 

القرار االسرتاتيجي باملنظمة إيل تركيز علي املستقبل وتنبؤ التغريات املتوقعة .3
واالستعداد هلا.

القرار االسرتاتيجي بطبيعته قرار طويل األجل ومن مث يؤثر علي األداء االسرتاتيجي .4
للمنظمة علي املدى الطويل.

خل بني عناصره حيث انه عبارة عن مركب حيوي يتسم القرار االسرتاتيجي بالتدا.5
جمموعة متداخلة من األنشطة التنظيمية.

يصدر القرار االسرتاتيجي عن اإلدارة العليا وهم يتسم بالشمول والعمومية..6

اإلستراتيجيةاإلدارة:أهميةالرابعالمطلب
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والنمو وكان لتوجه إن هدف أي منظمة من املنظمات هو البقاء واالستقرار واالستمرار 
املنظمات حنو التخطيط االسرتاتيجي عالقة كبرية بنجاح هذه املنظمات حيث اتضح إن 

أفضل من تلك املنظمات اليت اإلسرتاتيجية كانت أداءاملنظمات اليت أخذت مبفهوم اإلدارة

:79ةاإلسرتاتيجية يف النقاط التالياإلدارةوميكن إن نوجز أمهية

زيادة حدة التغري الكمي والنوعي وبيئة اإلعمال فالبد لصانع اإلسرتاتيجية من مواكبة .1
التغري وليس مواجهته الكتساب املزيد من التعلم واخلربة يف إدارة التغيري بطريقة فعالة.

زيادة حدة املنافسة فظهور منافسني جدد باستمرار وزيادة حدة املنافسة يف األسواق .2
يفرض علي صانعي اإلسرتاتيجية حتدي صياغة وتطوير خطط والعاملية ممااحمللية 

إسرتاتيجية كفؤ وبعيدة املدى.
عوملة اإلعمال فلقد تالشت يف عامل اإلعمال حدود السيادة بني الدول واإلقليم .3

وذلك مع زيادة االعتماد املتبادل لالقتصاديات وحرية التبادل التجاري.
عتمد معظم املنظمات علي التكنولوجيا لتحقيق ميزة التطور التكنولوجي حيث ت.4

تنافسية ضرورية للبقاء يف عامل اإلعمال.
الطبيعية يف تناقص مستمر لذلك يتطلب األمر املواردنقص املوارد من الواضح إن.5

اإلسرتاتيجية وضع خطة طويلة املدى للحصول علي مواد األولية بطريقة من اإلدارة
عقالنية واقتصادية.

عدم استقرار يف أوضاع السوق فاألسواق التجارية يف حالة تذبذب وعدم االستقرار .6
يف أسعار صرف العمالت وأسعار الطاقة لذلك البد أن تتغري عمليات اإلدارة

أو تقوم بتعديالت  مستمرة علي خطط وسياسات اإلدارة.اإلسرتاتيجية
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اإلستراتيجيةاإلدارةوفوائدمنافعالخامس:المطلب
تعد اإلدارة

جتمع عليه كل الشركات العاملية اليت ومستقبال وذلك إذا مت تطبيقها بشكل جيد وهذا ما
اإلسرتاتيجية حيث يساعد هذا املنهج يف حتقيق جمموعة من املنافع تستخدم منهج اإلدارة

:80وهيوالفوائد 

حتديد خارطة طريق للمنظمة حتدد موقعها ضمن جغرافية اإلعمال يف املستقبل..1
املسامهة يف زيادة قدرة املنظمة علي مواجهة املنافسة الشديدة احمللية والدولية..2
منح املنظمة إمكانية امتالك ميزة تنافسية مستمرة..3
متكني املنظمة من استخدام املوارد استخداما فعاال..4
فرص مشاركة مجيع املستويات اإلدارية يف العملية اإلدارية الن ذلك يوفر جتانس توفري.5

الفكر واملمارسات اإلدارية لدى مديري  املنظمة.
تنمية القدرة علي تفكري االسرتاتيجي اخلالق لدى املديرين مما جيعلهم يبادرون إيل .6

صنع األحداث وعدم تلقيها فقط.

اإلستراتيجيةاإلدارةالسادس:نموذجالمطلب
اإلسرتاتيجية يتفق عليه مجيع الكتاب حيث نقول بأنه اليوجد منوذج واحد مقبول لإلدارة

أكثر اإلسرتاتيجيةأن جوانب االتفاق بني النماذج املطروحة عن عملية اإلدارةواملمارسني إال
.81من جوانب االختالف 
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املهام األساسية لعملية اإلدارةحيث البد من أن أي منوذج جيب إال خيلو من املكونات أو 
اإلسرتاتيجية.

حتديد رسالة ورؤية املنظمة .
اإلسرتاتيجيةحتديد األهداف

حتليل البيئة اخلارجية للمنظمة 
حتليل البيئة الداخلية للمنظمة

حتديد البدائل واالختيار االسرتاتيجي
تنفيذ اإلسرتاتيجية

تقومي ورقابة  اإلسرتاتيجية

المنظمةمستوىعلياإلستراتيجيةاإلدارةتطبيقنجاحعوامل- السابع:المطلب
اإلسرتاتيجية بنجاح علي مستوى املنظمة يستوجب توافر عدد عوامل من لتطبيق اإلدارة

:82أمهها

توافر التفكري االسرتاتيجي لدى املديرين أي توافر القدرات واملهارات الالزمة ملمارسة .1
اإلسرتاتيجية.الفرد مهارة اإلدارة

توافر نظم معلومات اإلسرتاتيجية ملل هلا من دور أساسي يف كافة مراحل اإلدارة.2
اإلسرتاتيجية.

توافر نظام للمكافآت واحلوافز فالبد إن يرتبط نظام املكآفات واحلوافز بصورة مناسبة .3
شجعا  وفعالة مع إسرتاتيجية املنظمة يف مستويات اإلدارية املختلفة ألنه يؤدي دورا م

األداء املرغوب فيه.ملكافأة
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توافر نظام مايل جيد للمنظمة وإدارة مالية جيدة وان مل تكن موجودة فالبد أن تعاجل .4
اإلسرتاتيجية.قبل تطبيق اإلدارة

توافر التنظيم اإلداري السليم والقادر علي التكيف مع املتغريات البيئية واستيعاب.5
ومات الالزمة.اإلسرتاتيجية وتوفري املعلاألهداف

اإلستراتيجيةاإلدارة:مراحلالثامنالمطلب
ويشمل مراحل :

مرحلة التصميم ومجع املعلومات(صياغة)-1
مرحلة التطبيق-2
مرحلة التقييم-3

) processاإلسرتاتيجية متر بثالث مراحل متتالية تشكل مجلتها عملية(إن مراحل اإلدارة
83هي:وهذه اخلصائص ذات مخس خصائص أساسية

قبل االنتهاء من مرحلة السابقة هلا .ميكن البدء يف مرحلة ماال-أ
إن جودة كل مرحلة تتوقف علي جودة مرحلة السابقة هلا.- ب
اإلسرتاتيجية متداخلة ومتكاملة فالتغيري الذي حيدث يف أي منها إن مراحل اإلدارة- ت

مفهوم سالة يؤثر علي تغيرييؤثر علي املراحل السابقة أو الالحقة هلا والتغيري يف الر 
البيئية الداخلية والبيئة اخلارجية اليت سوف يتم تقييم كل منها كما إن نتائج تقييم 

البيئة قد يؤدي إيل تغيري الرسالة.
اإلسرتاتيجية عملية مستمرة فعملية تقييم ورصد التغريات يف البيئة الداخلية اإلدارةإن- ث

واخلارجية تتم علي فرتات دورية.

23م ص 2003الدار اجلامعية اإلسكندريةالعلمية واألسساألصولاإلسرتاتيجيةحممد امحد عوض االدارة 83
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اإلسرتاتيجية باعتبارها عملية ضرورية تتطلب وجود تدفق مستمر ينبغي النظر لإلدارة- ج
للمعلومات تتم بواسطتها مراجعة هذه العملية وإجراء اخلطوات التصحيحية يف أي 

اإلستراتيجية من ثالثة مراحل أساسية وهي:وتتكون اإلدارة
ويطلق عليها أيضا مرحلة التخطيط االسرتاتيجي أو مرحلة التصميم ومجع املعلومات: .1

بوضع الرؤية والرسالة واهلدف وتقييم حتليل البيئة 
الداخلية واخلارجية وحتديد الفجوة اإلسرتاتيجية ووضع األهداف طويلة األجل 

جيات واختيار أفضل االسرتاتيجيات الكلية واسرتاتيجيات الوحدات واسرتاتي
الوظيفية.

2.
األهداف قصرية األجل ورسم السياسات وختصيص املوارد املادية والبشرية وتوزيعها 

وإعادة توزيع السلطات واملسؤوليات ووضع األنظمة تعديل يف اهليكل التنظيمي 

وحتديد خصائص القوى العاملة وتوزيعها وتنميتها مبا يساعد علي تنفيذ 
.84االسرتاتيجيات

ملرحلة حتتاج إيل نظرة ويف حني حتتاج مرحلة التصميم إيل نظرة فلسفية فان هذه ا.3
عملية وقدرة علي حتريك املوارد البشرية وغري البشرية بطريقة منظمة ومرتبة تعمل علي 

تنفيذ االسرتاتيجيات اليت وضعت يف املرحلة السابقة.
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أسس جناح هذه املرحلة هو حتقيق التكامل والتعاون بني األنشطة ولعل أهم.4
ة لتنفيذ االسرتاتيجيات بكفاءة وفاعلية وحيتاج والوحدات اإلدارية املختلفة يف املنظم

أفكار جديدة وخالقة وليست تقليدية.التطبيق إيل
مرحلة القيم: ختضع كل االسرتاتيجيات لعملية تقييم ملعرفة مدى تناسبها مع .5

التغريات اليت حتدث يف البيئة الداخلية واخلارجية ولتقييم مدى دقة التنبؤات اليت 
لب ذلك مقارنة النتائج الفعلية باألهداف املتوقعة من تطبيق حتتويها اخلطط يتط

اإلسرتاتيجية واكتشاف االحنرافات اليت قد تكون يف مرحلة تطبيق اإلسرتاتيجية.
جتميع بيانات من البيئة الداخلية واخلارجية حىت ميكن احلكم علي إيلوحتتاج املنظمة .6

اختاذ اخلطوات التصحيحية مدى جناح االسرتاتيجيات يف حتقيق أهدافها ويتبع ذلك
يف االسرتاتيجيات أو لتغيري بعض األنظمة وهياكل العمل اليت كانت السبب يف عدم 

85حتقيق األهداف اليت استهدفتها االسرتاتيجيات .

اإلستراتيجيةتنفيذمقوماتالتاسع:المطلب
ويشمل على األيت: 

مفهوم ثقافة املنظمة -1
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ثقافة املنظمةوظائف -2

خصائص ثقافة املنظمة-3

ثقافة املنظمة واملناخ التنظيمي -4

حتليل الثقافة التنظيمية-5

قوة الثقافة التنظيمية-6

عالقة نظم القيم بالتخطيط االسرتاتيجي.-7

مفهوم ثقافة المنظمة

-أ

.86والطقوس والشعائر التنظيمية

يمي القائم والنمط اإلداري السائد ونظام وتنعكس ثقافة املنظمة يف اهليكل التنظ- ب
االتصال واملعلومات وطريقة األفراد يف معاجلة املشكالت واختاذ القرارات وتقييم األداء.

ولكل منظمة ثقافتها املميزة هلا وقد تكون هذه الثقافة مصدرا للقوة وسببا يف جناحها - ت
وقد تكون عقبة يف طريق جناحها.

املنظمة ثقافة اخلاصة واليت تنصهر يف بوتقة الثقافة العامة لكل إدارة وقسم داخل- ث
للمنظمة.
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:وظائف ثقافة المنظمة- 2

1-

تكوين اتفاق مجاعي بني أعضاء املنظمة حول:-2

األهداف اليت حتقق رسالة املنظمة-أ

هدافالوسائل اليت ميكن استخدامها لتحقيق تلك األ- ب

املعايري املستخدمة لقياس مدى حتقق األهداف- ت

حتديد نوع السلوك املقبول وغري املقبول والذي يثاب أو يعاقب عليه اإلفراد ونوع أساليب -3
الثواب والعقاب السائد

إدارية هامة لتحسني املخرجات اإلنتاجية للمنظمةتستخدم الثقافة كأداة-4

وسيلة من وسائل التطوير التنظيميتستخدم الثقافة كأداة للتغيري-5

احملافظة علي بقاء واستمرار املنظمة وحتقيق التكيف مع البيئة اخلارجية.-6

خصائص  ثقافة المنظمة:-3

تستمد املنظمة اخلصائص املميزة هلل من العوامل التالية 

-أ

- ب
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نوع الصناعة - ت

طبيعة السوق - ث

- ج

فثقافة منظمات اإلعمال يف اليابان واليت تتسم بالتجانس واجلماعية(االهتمام باآلخرين 
األمريكية واليت تقوم 

علي الفردية وا

-أ
- ب
- ت
- ث

ثقافة المنظمة والمناخ التنظيمي:-4

هناك فرق بني املناخ التنظيمي وثقافة املنظمة فدراسة املناخ التنظيمي ي
تتالءم مع الثقافة السائدة كانت توقعات اإلفراد قد حتققت أم ال فإذا كانت توقعات اإلفراد

فان املناخ التنظيمي يتسم بأنه جيد والعكس صحيح.

تحليل الثقافة التنظيمية.5
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:87من أهم اجلوانب اليت يشملها حتليل الثقافة التنظيمية ما يلي

القيم التنظيمية: -أ

قيم املنظمة فلب الثقافة أو جوهرها.

هو مقبول وما هو مفضل بالنسبة حتدد ماللسلوك املقبول يف احلياة اليومية للمنظمة فهي
ألعضاء املنظمة ومبرور الوقت تصبح هناك رموز مألوفة ومشاركة للمعاين تصبح جزء من 

شخصية التنظيم.

الثقافة اإلدارية: - ب

املشكالت.واألسلوب املتبع يف معاجلة 

القصص التنظيمية: - ت

غالبا ال يتحدث اإلفراد بشكل مباشر عن القيم واملعتقدات ولكنها تنعكس فيما 
يتداو لونه من أمثلة وقصص عن احلياة التنظيمية وحتمل هذه القصص أخبار 
القيادات وقيم النجاح والقيادات الفعالة وغري الفعالة واألفراد الذين جيب التعامل 

ذين جيب جتنبهم.معهم وال

الرموز التنظيمية:- ث
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تعكس بعض الرموز التنظيمية كتصميم املكاتب واملالبس والديكور وما إيل ذلك 

جاذبية بينما أقسام ووظائف أخرى ينظر إليها دون ذلك ومبرور الوقت تصبح هذه 
جزءا من شخصية املنظمة.وزالرم

املاديات أو ما يضيفه األفراد: - ج

وتتمثل فيما ميكن مالحظته ورؤيته من خالل البيئة املادية واالجتماعية كمخرجات 
املنظمة من سلع وخدمات والتكنولوجيا املستخدمة والسلوك العلين ألفراد 

.88املنظمة

الطقوس التنظيمية: - ح

املتميز أو يف حالة اإلحالة للتقاعد.األداءكاالحتفاالت اليت تقام ملكافأة 

حقوق والتزامات األفراد: - خ

أن تشمل ثقافة حتديد حقوق والتزامات األفراد تسعي املنظمات الناجحة إيل
العادلة وفيما يلي جماالت هذه احلقوق:واملعاملة 

احلق يف شعور بان املنظمة يف حاجة إليه-1

احلق يف الشعور بعالقات طيبة-2

احلق يف الشعور باالحرتام والكرامة-3

احلق يف الشعور بأنه ميلك مصريه-4
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احلق يف الشعور باالنتماء-5

طريق أصحاب املشروع والقيادات وعادة ما تشمل قيم املنشاة هذه احلقوق والوجبات وعن 
األدىن ويتم حتويلها اإلدارية العليا يتم انتقال القيم إيل قيادات اإلدارية يف املستويات اإلدارية

إيل مبادئ وسياسات وتطبيقات مكتوبة تؤخذ يف االعتبار عند اختاذ القرار.

89ويف املقابل فهناك االلتزامات:

ام هناك االلتزام باحرتام اجلماعة واملنشاة ككل.ففي مقابل حق األفراد يف االحرت -1

يف مقابل حق الفرد يف عالقة طيبة مع املنظمة واآلخرين فهناك االلتزام باإلخالص -2
لكل مجاعة العمل.والثقة

بالنسبة لباقي احلقوق ومن هنا يصبح من الضروري يف ثقافة املنظمة أن حتدد حقوق وهكذا
إنويف نفس الوقت األفراد وحترتم هذه احلقوق 
جتاه اجلماعة وجتاه املنظمة .

قوة الثقافة التنظيمية: -6

تعين قوة الثقافة شدة استجابة أعضاء التنظيم للثقافة التنظيمية خالل تنفيذهم األنشطة 
ا علي درجة قوة الثقافة اليومية فكلما كانت استجابة أعضاء التنظيم فعالة واجيابية دل هذ

.90التنظيمية وتأثريها يف حياة املنظمة

عالقة نظم القيم بالتخطيط االسرتاتيجي: -7

عضاء البيئة اخلاصة إدارة املنظمة فهي متثل اإلطار الفلسفي للمنظمة والذي حيدد عالقة بأ
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اإلطار الفلسفي يعترب نقطة البداية يف التخطيط االسرتاتيجي.
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نظریات البحث المعتمدة في كتابھ االستبیان2جدول

الخصائص المؤشرات العامل
االدارة

االستراتيجية
حتليل البيئة الداخلية واخلارجية-1
واعادة توزيع تعديل اهليكل التنظيمي-2

السلطات واملسؤوليات
املتوقعة باألهدافمقارنة النتائج الفعلية -3

واكتشاف االحنرفات

الرسالة واهلدفوضع رؤية-1
تنفيذ االسرتاتيجيات ورسم -2

السياسيات
االسرتاتيجيات لعملية ختضع -3

تقييم

صياغة االسرتاتيجية-1
تطبيق االسرتاتيجية-2
تقومي االسرتاتيجية-3

مراحل االدارة 
االسرتاتيجية

هي الطموح والقوة احملركة-1
تكون مكتوبة وواضحة وسهلة الفهم-2
وسيلة لتقييم االداء-3

هي طاقات و امكانيات -1
ومواهب وقدرات افراد املنظمة 

ان-2
هي اساس اختاذ القرار-3

رؤية- 1
رسالة-2
اهلدف-3

عناصر االدارة 
االسرتاتيجية

اعطاء صورة واضحة للموظفني لتعرفعلي كافة 
املشكالت وتسمح بربط السلطة العليا مع 

املوظفني مبايوفر بيئية مرحيه للعمل

هي حماولة ملساعدة االداري علي 
املشاكل وترشيدة يف خطته حل 

وقراراته االدارية

نظرية املنظمات

تقومي املخرجات وتوفري املعلومات الكافية لذي 
املوظفني باجياد التوافق

النظرية املوقفية

التكامل بني اجزاء العمل تاكيد العالقات التبادلية بني 
املنظمة والبيئة 

النظام نظرية 
املفتوح

والبيئية ختتار نوع العمل الذي يناسبها امهية عملية االتصال داخل املنظمة 
ببعضها البعض

النظريةااليكولوجية

اختيار االشكال التنظيمية املناسبة تاثرياملتغريات البيئية علي منظمات 
القطاع

نظرية اعتمادية

هو مصلحة ونتيجة لكل من التوقعات املطلوبة تم باالفراد وطرق متايز ادائهميه منوذج جيتزلز
اهليكل التنظيمي متماسكا يكمل بعضه 

البعض
عدم استخدام السلطة البريوقراطية منوذج جوبا

تطرح اسلوب يف التعامل بني الوحدات 
واالقسام

تعتمد علي االحباث االبداعية نظريةالنظم

هي حجر الزاوية يف ادارة مؤسسة تعليمية 
واملعيار الذي علي اساسه نقييم

املشاركة الن املشاركة تعزز العالقة 
بني املرؤوسني واملوظفني

نظرية اختاذ القرار
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الثالثالباب

البحثمنهجية
نستعرض من خالل هذا الفصل اإلجراءات واملنهجية العلمية اليت استندت عليها هذه 

اليت للتساؤالتالباحثة يف احلصول علي إجاباتالدراسة أي اإلسرتاتيجية اليت ساعدت 
طرحتها هذه الدراسة وتتضمن هذه اإلسرتاتيجية كل ما تقوم به الباحثة بداية من املراجعة 

حىت احلصول علي النتائج وحتليلها واليت تشمل : اإلسرتاتيجيةالنظرية لألدب اخلاص باإلدارة
األداة املستخدمة جلمع البيانات من أفراد منهج الدراسة املتبع ، وجمتمع الدراسة وكذلك

الدراسة ، مث نعرض اختبارات الصدق والثبات ألداة الدراسة ، مث نوضح أخرياً أسلوب حتليل 
البيانات.

البحثمنهج1.3

اعتمدت الباحثة علي استخدام منهج املختلط يف هذا البحث بني املنهجني املنهج الكيفي 
البحث العلمي وحيتوي علي تفسري أنواعاملنهج "الكيفي" هو احد إنواملنهج الكمي حيث 

الكمية كما يف البحث واإلحصاءاتاألرقامفكرة معينة دون استخدام أوعميق لظاهرة 
جانبا يف الباحثة عرفت إنلفهم وهذا يعين الوصفي وقد ركزت الباحثة هنا يف استكشاف وا

من خالل التفاعل املباشر بني الباحثة واملبحوث ىاألخر املشكلة وتريد التعرف علي اجلوانب 
من خالل املقابلة واملالحظة حيث استخدمت

: ما متطلبات االدارة كاأليتاألولوالرابع حيث كان السؤال األولهذا املنهج يف السؤال 
؟  هيئة التدريسعضاءأيف جامعة طرابلس من وجهة نظر اإلسرتاتيجية
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يف اإلسرتاتيجية:ما املقرتحات اليت تسهم يف تطبيق االدارة يتكاألالسؤال الرابع كان  أم
؟هيئة التدريسأعضاءجامعة طرابلس من وجهة نظر 

البحوث العلمية اليت تفرتض وجود حقائق اجتماعية أنواعالبحث "الكمي" هو نوع من إما
ا يف مجعهاإلحصائيةاألساليبموضوعية لقياس ظاهرة موضوع الدراسة وتعتمد علي 

عند حتليل األرقاميعتمد فيه علي أسلوبللبيانات وحتليلها واملقصود بالبحث الكمي هو 
املادة العلمية وهذا يستلزم مجع املادة العلمية بطريقة خاصة جتعلها يف متناول التحليالت 

العلمية.األحباثدرجة عالية من املصداقية يف األسلوبكما حيقق هذا اإلحصائية

درجة تطبيق االدارة علي استخدامه يف السؤال الثاين وكان السؤال كاليت: ماوركزت الباحثة
يعتمد يف حتديد ألنه؟ هيئة التدريسأعضاءيف جامعة طرابلس من وجهة نظر اإلسرتاتيجية

بني إحصائيا:هل توجد فروق دالة كاأليتالسؤال الثالث كان  أمااملشكلة علي وصف .
وجاء هذا السؤال اإلسرتاتيجيةوتطبيق االدارة أمهيةيف هيئة التدريسأعضاءإجابات
اخلربة) - املؤهل العلمي –بني املتغريات  ( نوع العمل الفروقلتوضيح 

الدراسةوعينةمجتمع2.3

عینھ البحث3جدول 

االستبانه غري مسرتدة أو االستبانه املسرتدةعينة الدراسةجمتمع الدراسة
مستبعدة

االستبانه القابلة 
للتحليل

نسبة االستبانه القابلة 
للتحليل

100706556590.0%
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اإلسرتاتيجية يف املؤسسة التعليمية (جامعة طرابلس) ، فإن نظرًا لرتكيز الدراسة حول اإلدارة
اإلداريني وهم رئاسة اجلامعة وعمداء هيئة التدريسأعضاءجمتمع الدراسة يتكون من 

الكليات ووكيل مكتب عميد كلية  ومدير إدارة ورئيس قسم وموظفني مكاتب التخطيط 
) موظف 70واملتابعة وموظفني مكاتب اجلودة يف جامعة طرابلس وكان عدد عينة البحث (

العليا واإلدارة الوسطمسئولني يف إدارة اجلامعة من اإلدارة 
)السابق يوضح 3اإلدارة الدنيا.واجلدول(

عدد عينة الدراسة وعدد االستبانه املوزعة.

البحثمتغيرات3.3

يف البحوث العلمية هي املتغريات املستقلة واملتغريات التابعة واملتغري التابع هو املتغري الذي 
ستفسر لنا الظاهرة فهي املتغريات املستقلة يرغب الباحث عادة يف شرحه إما املتغريات اليت 

أي إن املتغري املستقل هو السبب االفرتاضي للمتغري التابع و التابع هو النتائج املتوقع من 
91املتغري املستقل.

.اخلربة,العلمياملؤهل,نوع العمل:املتغريات املستقلة

تطبيق متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة إمكانيةو يتمثل بدرجة أمهية :التابعاملتغري
طرابلس 

البحثأدوات4.3
40-د91
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االستبانة-أ

مت بناء استبانه التحكيم وتضمنت االستبانه مقدمة تبني اهلدف من االستبانه وطريقة اإلجابة 

اإلسرتاتيجية يف حني اإلدارةأمهية متطلباتاألولعلي حمورين احملوراالستبانهأداةواشتملت 
اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس ويف اشتمل احملور الثاين علي درجة تطبيق متطلبات اإلدارة

احملورين اشتملت بنود االستبانه علي عبارات تتعلق بأربعة جماالت.

تيجيةاإلسرتامتطلبات عامة لإلدارة-أ
متطلبات صياغة اإلسرتاتيجية- ب
متطلبات تطبيق اإلسرتاتيجية- ج
متطلبات تقومي اإلسرتاتيجية-د

االستبانهوأعطي لكل فقرة من الفقرات 
4،وموفق أعطيت درجة 5ودرجة وإمكانية التطبيق علي الشكل األيت (موفق بشدة درجة 

،وغري موفق أعطيت 2، وغري موفق بشدة أعطيت درجة 3،وموفق إيل حد ما أعطيت 
املوزون للحكم أوح علي ذلك مت حساب الوسط احلسايب املرجأكثر) وللتعرف 1درجة 

.اآلتيةعلي مستوي كل فقرة من فقرات املقياس وكل جمال وللقياس ككل وفق اخلطوات 

حساب طول الفرتة من خالل املعادلة التالية:عدد املسافات/عدد االختيارات-1

مسافة ثانية 3ايل 2ومن أوىلمسافة 2ايل 1(من 4عدد املسافات =إنويف هذه احلالة جند 
5مسافة رابعة) وعدد اخليارات=5ايل 4مسافة ثالثة ومن 4ايل 3ومن 

0.80=4/5وبذلك جند طول الفرتة =
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مقیاس البحث4جدول 

املستوىاملتوسط املرجح
ضعيف جدا1.79ايل 1.00
ضعيف2.59ايل1.80
متوسط3.39ايل 2.60
عايل4.19ايل 3.40
عايل جدا5.00ايل 4.20

األداة:وثباتصدق4.3
للتوصل إيل صدق

" حمكما  وطلب منهم قراءة فقرات 6جامعة طرابلس وجامعة الزيتونة وبلغ عددهم "
وإبداءاالستبانه

إضافة جماالت وأخريا بيان وجهات أو حذف فقرات واقرتاح أووإضافةالذي تنتمي إليه
اإلسرتاتيجيةالنظر بشكل عام عن درجة مالئمة االستيانة ملعرفة أمهية متطلبات اإلدارة

.52وأصبح عدد بنودها 60دها وكان عدد بنو 

واحملكمني هم:

الدكتور مصطفي األزرق(أستاذ مشارك جامعة الزيتونة)-1
أحممد جماهد(أستاذ مشارك جامعة طرابلس)الدكتور سامل-2
(املناهج واسرتاتيجيات التدريس أستاذ مشارك الدكتورة نعيمة املهدي اهلادي ابوشاقور-3

جامعة طرابلس)
بشري بن فضل (أستاذ مشارك جامعة طرابلس)عبد اهللا الالدكتور-4
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الدكتور أسامة عمر (أستاذ مشارك يف جامعة طرابلس)-5
الدكتور سالم الشيخ حسن(أستاذ مشارك جامعة طرابلس)-6

األربعة
باستخدام معادلة الفا كرونباخ إمكانية تطبيقهااإلسرتاتيجية وكذلك ألمهية متطلبات اإلدارة
Cranach alpha فردا من خارج عينة البحث وكان معامل 15وكذلك بتطبيق علي

االتساق الداخلي كما يف اجلدول التايل:

معامل اإلتساق الداخلي5جدول

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based
on
Standardized
Items

N of
Items

.834 .832 47

أداة البحث تتسم بدرجة عالية من االتساق الداخلي والوثوقية إنوهذا يشري إيل
كما هو موضح باجلدول حبيث ميكن االعتماد عليها  لقياس ما صممت من اجله

.5رقم 

املقابلة- ب

الباحثة املقابالت الشخصية املتعمقة مع وجود إطار حيكم هذه املقابالت عند اعتمدت
اإلسرتاتيجية حيث تساعد املقابلة علي تعميق اإلدارةالدراسات اخلاصة باملتطلباتأجزاء

اإلحساس مبا ميارس فعال من خالل احلوار واملناقشة واعتمدت هذه الدراسة علي املقابالت 
-وهي:يف ضوء جمموعة أسئلة
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ما متطلبات تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس
وما املقرتحات اليت تساهم يف تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس

البياناتمجعإجراءات5.3

بعد تصميم االستبانه واختبارها فأن اخلطوة التالية كانت مجع البيانات الختبار فروض 
عملية مجع البيانات علي ثالث خطوات أساسية وهي االتصال األوىل الدراسة ولقد متت 

برئاسة اجلامعة للحصول علي موافقتها إلجراء الدراسة مث االتفاق علي موعد للمقابلة وأخريا 
وكانت املقابلة تشمل عدد معني من اإلدارة العليا وتشمل كل من مدير مكتب 

بدا لسالم الغدامسي وعميد كلية الطب البيطري الدكتور ابوبكر رئيس اجلامعة الدكتور حممدع
حممد كرماج وعميد كلية الزراعة نوري الساحلي مادي وعميد كلية اإلعالم والفنون الدكتور 
عبدالباري حممد وعميد كلية الرتبية  الدكتور عبد الباسط علي أبو عزة  للحصول علي 

ومجعها من أفراد العينة.البيانات ومن مث  مت  توزيع االستبانه 

جدول جمع البیانات6جدول 

شهر سبتمربشهر أغسطسشهر يوليواألنشطة
-8-14االويلاملقابالت-1

-8- 16الثانية
8-17الثالثة 
8-18الرابعة

8-20اخلامسة
-7-10توزيع االستبانه-2

11-7
7-14جتميع االستبانه          -

15-7
20 -7
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9-8ايل 9-4حتليل اإلحصائي

البياناتحتليل6.3

مت حتليل البيانات اوال حتليل االستبانة-أ

نتائج البحث فلقد مت  للتوصل إيلspssمن خالل استخدام برنامج احلزمة اإلحصائية
)للمقارنات LSD()واستخدمAnova one wayحتليل التباين االحادي (استخدام

بني املتوسطات احلسابية بعد حتليل التباين االحادي. 

تحليل البيانات للمقابلة: -ب

إيل 
معلومات ختدم أهداف الدراسة ومن مث حتقق ما تصبو إليه الباحثة وايل هدفها احلصول 

مية وعلي وجه يعلتعلي نتائج ختدم نظرية اإلدارة اإلسرتاتيجية وتطبيقها يف املؤسسات ال
اخلصوص اجلامعة وحمل الدراسة جامعة طرابلس او تطور تلك النظريات أو تكتشف 

جوانب جديدة منها.
ب املنهج املتبع ونوعه وطبيعة البيانات الوصفية اليت قامت جبمعها الباحثة  ويف وحس

جانبها العلمي فان حتليل البيانات حسب املنهج الوصفي الكيفي قد مر خبطوات متسلسلة 
-وهي :

حصلت عليه من مقابالت ومالحظات عرض البيانات:حيث قامت الباحثة بعرض ما.1
بالدراسة امليدانية يف جامعة طرابلس.متعلقةبياناتوما جتمعه من 
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قصد منها الباحثة معرفة الظاهرة اليت تدرسها تحتليل البيانات:وهي اخلطوة الثانية و .2
حسب ما لديه من نظريات سابقة وأفكار توصل إليه اإلداريون متعلقة باإلدارة 

ذه الظاهرة يف اإلسرتاتيجية وتطبيقها يف اجلامعات ودراسة الواقع الذي مث وصفه كيفيا هل
هذه املؤسسة التعليمية.

مناقشة البيانات: وهي اخلطوة اليت قامت فيها الباحثة مبناقشة ما حصلت عليه وما .3
قامت بتحليله ليكون بذلك إما ما يعرف بنظرية جديدة عن متطلبات تطبيق اإلدارة 

ابقة أو تقدم اإلسرتاتيجية يف اجلامعات أو تقوم بتطوير نظرية أو أكثر من النظريات الس
براهني جديدة تدعم نظريات سابقة ومن زوايا جديدة وخمتلفة.

استخالص النتائج:هذه اخلطوة األخرية اليت من خالهلا تكون قد وصلت الباحثة إيل .4
استخالص نتائج من دراستها وبذلك ميكن أن يقال انه حققت أهداف هذه الدراسة 

يف اجلانب امليداين الوصفي .
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الرابعالباب

وحتليلهاالبياناتعرض

طرابلسجامعةيفاإلسرتاتيجيةاإلدارةمتطلباتما:األولاملبحث

عرض البيانات وتحليلها-أ

تعّد اإلدارة اإلسرتاتيجية أحد املفاهيم اإلدارية اليت ميكن استخدامها يف خمتلف أنواع 
املؤسسات بصفة عامة، واملؤسسات التعليمية بصفة خاصة، باعتبارها مدخًال إداريًا شامالً 
يساعد من خالل املراحل املختلفة هلا، يف حتقيق طفرات إسرتاتيجية يف أدائها، وذلك حبشد 

ومن هذا املنطلق  92جنازات إسرتاتيجية طبقًا لألولويات اليت تضعها اإلدارة التحقيق طاقتها 
كانت املقابلة مع فئة اإلدارة العليا ( رئاسة اجلامعة وعمداء الكليات يف جامعة 
طرابلس)لكي نتعرف عن متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس فقامت الباحثة 

باالتصال والذهاب إيل مقر اجلامعة للمقابالت وإثناء ذلك سألتهم. 

هيئة أعضاءمن وجهة نظر ارة اإلستراتيجية في جامعة طرابلسمتطلبات تطبيق  اإلدما
؟التدريس

أهماملنظمات وهنا أوداخل اجلامعات اإلسرتاتيجيةهناك عدة متطلبات لتطبيق االدارة 
أدليف جامعة طرابلس كما اإلسرتاتيجيةاملتطلبات اليت تساعد يف تطبيق االدارة 

املبحوثني .

62ص) واقع املمارسات اإلدارية ملديري الرتبية التعليم يف حمافظات قطاع غزة يف ضوء معايري اإلدارة االسرتاتيجية وسبل تطويرها2008شحادة، حامت عبد اهللا (92
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سألت الباحثة عميد كلية الطب البيطري يف جامعة طرابلس عن متطلبات تطبيق 
-:اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس فقال 

إن اإلدارة اإلسرتاتيجية هي اإللية األساسية للوصول إيل إدراك املوظفنيالبد من 
احد اإلسرتاتيجيةة وان يكون املفهوم واضح لدي اجلميع بان االدار التقدم والرقي 

املداخل املهمة للتجديد والتحسني الذايت للجامعات وال ميكن من بناء دون قواعد 
االدارة احلديثة اليت من خالهلا حيدث التغري أمناطحيث البد من فهم هذا النمط من 

هذا إنغريها  ونالحظ أووالتقدم يف أي منظمة من املنظمات سوء كانت تعليمية 
.93املوظفني يف جامعة طرابلس أغلبيةواضح لدي املفهوم غري

-والفنون نفس السؤال السابق فقال:كما سالت الباحثة عميد كلية اإلعالم 

إنيعلم اجلميع ما يطبق يف أي جمال من جماالت االدارة حيث ال ميكن إنمن البديهي 
اإلسرتاتيجيةنطبق االدارة 

.94غري واضح لدى العديد من املوظفنياإلسرتاتيجيةمفهوم االدارة إن

من املتطلبات املهمة من متطلبات إننستخلص إناملبحوثني ميكن إجابةمن خالل إذا
-:اإلسرتاتيجيةاالدارة 

الفهم-1
يف أي منظمة واخص هنا جامعة اإلسرتاتيجيةاالدارة من احد الشروط لتطبيق 

مفهوم واضح لدي مجيع اإلسرتاتيجيةيكون مفهوم االدارة إنطرابلس البد من 
ميكن القول انه شرط رئيس يف تطبيق إذااإلدارينياملوظفني وعلي وجه اخلصوص 

عضاءأواضح لدي مجيع اإلسرتاتيجيةيكون مفهوم االدارة إناإلسرتاتيجيةاالدارة 

صباحا9الدكتور ابوبكر كرماج عميد كلية الطب البيطري متت املقابلة يف يوم االثنني الساعة املقابلة الوىل مع93
صباحا واستمرت 10م الساعة 2017- 8-17سنوات كانت املقابلة 10مقابلة مع الدكتور عبدالباري حممد بادي عميد كلية االعالم والفنون  خربة اكثر من 94

11حىت 
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االدارة بشكل الصحيح و بطريقة أمناطحىت يطبق هذا منط من هيئة التدريس
الصحيحة.

وجود دورات عن التخطيط االسرتاتيجي ورغبة من كافة املوظفني يف فهم ماهية اإلدارة 
وكيف يتم تطبيقها بصورة الصحيحة داخل اجلامعة والتقت الباحثة مع 95اإلسرتاتيجية 

تور رجب جروشي الذي كان يلقي احملاضرات ويعطي الدورات للموظفني داخل جامعة الدك
طرابلس وأكد الدكتور الفاضل ضعف تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية داخل جامعة طرابلس 

من قبل ولكن هناك رغبة يف فهم وإمكانية تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية داخل جامعة طرابلس 
.معة طرابلسهيئة التدريس يف جاأعضاء

-:عميد كلية الطب البيطري يف جامعة طرابلساملتطلبات كما قالأهمومن 
هناك معايري ولكن ال تراجع بشكل دوري من قبل املسؤلني نعم هناك معايري ولكن ال تراجع 

إنبطريقة علمية صحيحة وليس بشكل اجليد وال يسري مفعولة علي اجلميع ميكن القول 

.96العليا
:اإلجابةنفس السوال السابق فكانت واإلعالمكما سألت عميد كلية الفنون 

جيب  أن تراجع اجلامعة املعايري املوضوعة بشكل دوري من قبل املسئولني  نعم  
هناك معايري ولكن ال تراجع  بشكل دوري وال بطريقة علمية صحيحة وليس بشكل اجليد  

.97وال تطبق من قبل املوظفني داخل جامعة طرابلس

جامعة طرابلسإيلإثناءمالحظة الباحثة 95
صباحا9الوىل مع الدكتور ابوبكر كرماج عميد كلية الطب البيطري متت املقابلة يف يوم االثنني الساعة ااملقابلة 96
واستمرت حىت 10م يف الساعة 2017-8- 17سنوات  كانت املقابلة يف 10عبدالباري حممد بادي عميد كلية االعالم والفنون خربة اكثر من -مقابلة مع د97

11
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تطلبات املهمة من متطلبات اذا من خالل اجابة املبحوثني ميكن ان نستخلص ان من امل
-:اإلسرتاتيجيةاالدارة 

وجود معايري-2

ال تتوافر املعايري ال إذاوجود معايري اإلسرتاتيجيةومن شروط تطبيق االدارة 
ميكن تطبيق االدارة بشكل الصحيحة وليس وجود معايري فقط ولكن البد 

املتطلبات االدارة أهممن يف جامعة طرابلسعميد كلية الطب البيطري كما قال
:اإلسرتاتيجية

جيب أن يتم مشاركة كافة إذمن وجهة نظري من املتطلبات املهمة هو املشاركة 
طريق اجتماعات تنسق ومن خالل جداول نالعمداء يف اختاذ أي قرار إجرائي ع

.98إعمال تطرح وال تكون عبارة عن أوامر تصدر
والفنون فقال:اإلعالمعميد كلية أيضاوسألت 

وحنن املوظفني يف جامعة طرابلس بيننا روح التعاون واملشاركة من خالل اجتماعات 
هناك قررت تصدر إذتعقد منسقه من قبل اللجان املختصة ولكن ليس بشكل دائما 

.99املشاورةمن رئاسة اجلامعة مباشرة دون 

- عة نفس السؤال السابق فقال:كما سألت الباحثة مدير مكتب رئاسة اجلام

غياب مشاركة من قبل اجلميع لوضع احللول يف حالة وقوع أي مشكلة أو اختاذ 
يف إالاملشاركة ال تطبق إنقرارات ختص الطلبة أو أي إجراء إداري أخر وميكن القول 

صباحا9الوىل مع الدكتور ابوبكر كرماج عميد كلية الطب البيطري متت املقابلة يف يوم االثنني الساعة ااملقابلة 98
حىت واستمرت 10م يف الساعة 2017-8- 17سنوات  كانت املقابلة يف 10عبدالباري حممد بادي عميد كلية االعالم والفنون خربة اكثر من -مقابلة مع د99

11
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اختاذمواقف قليلة داخل جامعة طرابلس ورمبا تعقد اجتماعات ويتم فيها املشاركة يف 
.100عليهاملشاورةأي قرار مث يصدر قرار مل يتم 

من املتطلبات املهمة من إننستخلص إناملبحوثني ميكن إجابةمن خالل إذا
-:اإلسرتاتيجيةمتطلبات االدارة 

املشاركة -3

املشاركة بني املوظفني يف العمل داخل أيضااإلسرتاتيجيةومن شروط تطبيق االدارة 
سسة ؤ القرارات  يف جامعة طرابلس ويف أي ماختاذويف االسرتاجتياتاجلامعة يف صياغة 

.اإلسرتاتيجيةتطبيق االدارة إيلتسعي 

-الرتبية جامعة طرابلس:عميد كلية كما قال

إن يكون االتصال التنظيمي بني رئاسة اجلامعة وكافة عمداء الكليات جيد و العالقة بني  
كافة أعضاء اجلامعة من رئاسة وكافة العمداء واملوظفني جبيدة جدا ويكون االتصال من 

جيد جدا أواالتصال جيد إنخالل اجتماعات تعقد بشكل دوري ومستمر وميكن القول 
.101سبني موظفني جامعة طرابل

كما سألت مدير مكتب رئاسة اجلامعة فقال:

أن العالقة بني كافة أعضاء اجلامعة من رئاسة وكافة العمداء واملوظفني بالعالقة اجليدة  
.102وهناك روح اإلخاء بينهم أي إن االتصال التنظيمي جيد داخل جامعة طرابلس 

صباحا10مدير مكتب رئاسة اجلامعة متت املقابلة يف يوم االربعاء الساعة مقابلة مع االستاذ حممد عبدالسالم الغدامسي100

صباحا9مقابلة مع عميد كلية الرتبية االستاذ ابوعزة متت املقابلة االحد الساعة 101
صباحا10اجلامعة متت املقابلة يف يوم االربعاء الساعة مدير مكتب رئاسةمقابلة مع االستاذ حممد عبدالسالم الغدامسي102
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تطبيق متطلب مهم من متطلبات من خالل االتصال اجليد وتبادل املعلومات نساهم يف ألنه
.اإلسرتاتيجيةاالدارة 

االتصال التنظيمي جيد بني املوظفني وهناك روح اإلخاء بينهم والكل لديه نفس 
.103اهلدف هو رفع مستوى اجلامعة حمليا وعامليا

االتصال اجليد-4

واحملبة بني املوظفني وان األلفةتشع روح إنالبد اإلسرتاتيجيةومن شروط تطبيق االدارة 
يكون مجيع املوظفني علي عالقة جيدة.

مدير مكتب اجلودة:املتطلبات كما قالأهمومن 

عدم تطبيق متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية يرجع إيل السبب الرئيسي يف الوقت احلايل 
لذي أذي وهو العامل األساسي واحملرك " العامل األمين واملادي" وغياب سيادة الدولة ا

إيل تأخر يف تنفيذ اخلطط املوضوعة ويوجد الكادر األكادميي والكفاءة العالية داخل 
اجلامعة من اإلداريني واملتخصصني ولكن ظروف البالد وما متر به يف هذه املرحلة احلرجة 

.104أذى إيل تأخر أو عدم تطبيق االسرتاتيجيات املوضوعة

لس فقال:كما سالت عميد كلية الزراعة جامعة طراب

يرجع السبب عدم ثبات األنظمة وعدم استقرار البالد وهناك اسرتاتيجيات موضوعة وفق 
خطة اجلامعة ولكن الوضع احلايل ال يسمح  حنن نسعى جادين حنو التجديد والتغري من 

.105خالل إدارة تنفيذ وهي اإلدارة اإلسرتاتيجية 

كما سألت عميد كلية الرتبية جامعة طرابلس فقال:

جامعة طرابلسإيلإثناءمالحظة الباحثة 103
صباحا9مع دكتور سامل حممد متت املقابلة يف يوم اخلميس يف الساعة 104
صباحا9الساعة األحدابوعزة متت املقابلة األستاذمقابلة مع عميد كلية الرتبية 105
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يرجع السبب يف الوقت احلايل إيل ظروف البالد أما يف السابق مركزية اإلدارة علي فئة 
.106معينة ولكن هناك خرقات بسبب غياب األمن واألمان

.اإلسرتاتيجيةوسيادة الدولة متطلب مهم يف تطبيق االدارة واألماناألمنوجند هنا 

اهلدوء واالستقرار-5

واهلدوء واالستقرار واألماناألمنتكون موجودة إنمن املتطلبات املهم واليت جيب وهو 
إسرتاتيجيةإدارةحىت يساعد يف تطبيق االسرتاتيجيات من خالل 

وخطف وقتل داخل جامعة طرابلس حيث مت خطف رئيس اجلامعة أمنيةوهناك خرقات 
جل مجع البيانات وهو الدكتور يف الوقت اليت كانت الباحثة تقوم بزيارة اجلامعة من ا

107حممود بن شعبان كما مت قتل طالب داخل احلرم اجلامعي من كلية التقنية الطبية

- مدير مكتب رئاسة اجلامعة:كما قال أيضاومن املتطلبات املهم 

خيضع مجيع املوظفني إيل برامج وسياسات اجلامعة  الن هناك جتاوزت حتدث إنالبد 
تدين وضعف يف تطبيق متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية  ألنه هناك برامج وهذا األمر جيعل 

.108وسياسات تغيري حسب الرغبات أي قرارات حتت قوة "السالح"

كاأليتمدير مكتب اجلودة  إجابة وكانت 

الكليات وكافة املوظفني نعم هناك مبادئ موضوعة ضمن اهليكل التنظيمي ولكن 

9مفي الساعة 2017-8- 18سنة كانت املقابلة يف 20لدكتور نوري الساحلي مادي عميد كلية الزراعة دكتوراه تقنية حيوية خربة أكثر من مقابلة مع ا106
صباحا

107

صباحا10ربعاء يف مقابلة مع االستاذ حممد الغدامسي مدير مكتب رئاسة اجلامعة متت املقابلة يف يو اال108
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إيلوهناك قررت تصدر عن رئاسة اجلامعة دون الرجوع املسئولني يلتزم والبعض األخر ال
.109من كافة املوظفنيالشورى

اخلضوع-6

من اخلضوع والقانون علي اجلميعذاإللقواننيخيضع اجلميع إنومن الشروط التطبيق 
من خالل تطبيق القانون علي ألنهجلامعةاتتوافر يف داخل إناملتطلبات املهمة واليت جيب 

.جلامعةاباملسؤولية اجتاه م العدل وشعوراجلميع يع

عميد كلية الرتبية يف جامعة طرابلس.املتطلبات املهمة كما قال ومن 
هناك خطة وتوضع اسرتاتيجيات  ولكن ال تقييم وال تعدل وبصورة التخطيط 

.110االسرتاتيجي موجود داخل جامعة طرابلس ولكن يف تطبيق مغيب متاما

-عميد كلية الزراعة:قالكما 

جيب أن تتابع اخلطة طويلة األجل للجامعة حبيث تعدل وتقييم هذه الربامج سنويا حىت 

.111تعدل

اخلطة-7
يف األساسنصر وهي العاإلسرتاتيجيةيف تطبيق االدارة األساسياخلطة هي الشرط إذا

وال ال ميكن تطبيق إسرتاتيجيةإدارةالتخطيط االسرتاتيجي  والبد من وجود خطة يف 
دون ختطيط مسبق اإلسرتاتيجيةاالدارة 

صباحا9مقابلة مع دكتور سامل حممد متت املقابلة يف يوم اخلميس يف الساعة 109
صباحا9مقابلة مع عميد كلية الرتبية االستاذ ابوعزة متت املقابلة االحد الساعة 110
9م يف الساعة 2017-8- 18سنة كانت املقابلة يف 20مقابلة مع الدكتور نوري الساحلي مادي عميد كلية الزراعة دكتوراه تقنية حيوية خربة أكثر من 111

صباحا
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من خالل إالاإلسرتاتيجيةميكن تطبيق االدارة والأنفاكما ذكرنا األساسيواخلطة العنصر 
اخلطة والتخطيط اجليد.

.112واألهدافداخل جامعة طرابلس اخلطة والرؤية إلسرتاتيجيةاتوافر عناصر االدارة 

عميد كلية الرتبية يف جامعة طرابلس:املتطلبات كما قالأهمومن 

جيب إن ميتلك  موظفني اجلامعة املهارات اإلدارية اليت من خالهلا يتم حل املشكالت اليت 
.113تواجه تنفيذ اخلطط املوضوعة

اإلداريةاملهارات -7

.األزمةاإلداريةاملهارات موظفيهاميتلك إناإلسرتاتيجيةمن شروط تطبيق االدارة 

مدير مكتب اجلودة:كما قالأيضااملتطلبات أهمومن 

نعم هناك كوادر داخل اجلامعة  ولكن ال تأخذ هذه الكوادر حقه حبيث يكون نسيج خمتلط 
حبل أي مشكلة تواجه اجلامعة يقوم بني ذوي االختصاص وغري ذوي اختصاص وهم الذين

حيث تشكل جلنة هي اليت تقوم بطرح احللول املناسبة ويؤكد الدكتور الفاضل بان يف سنوات 
األخرية هناك دورات باستمرار يف اخلطط اإلسرتاتيجية  وان اجلامعة حباجة إيل تطبيق اإلدارة 

عة.لكي  ال يتم اإلسرتاتيجية وأكد هناك استعانة مع ذوي االختصاص من خارج اجلام
اختيار املوظفني بطريقة عشوائية حبيث يكون الرجل املناسب يف املكان املناسب مع انه يوجد  
كفاءات عالية ذات اختصاص داخل اجلامعة ولكن غياب األمن أذي إيل غياب املهارات يف 

.114حل املشاكل اليت تتعرض هلا اخلطة املوضوعة

مالحظة الباحثة112
صباحا9مقابلة مع عميد كلية الرتبية االستاذ ابوعزة متت املقابلة االحد الساعة 113
صباحا9مقابلة مع دكتور سامل حممد متت املقابلة يف يوم اخلميس يف الساعة 114
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حىت يقوم بالعمل من منطلق اختصاصهوظف يف يضع كل مإنمن املهم واملهم جدا إذا
.املؤسسةتأخرإيلوال العكس يقود خرباته ومعرفته وهذا ما جيعل املؤسسة يف تقدم ورقي 

الرجل املناسب يف املكان املناسب-9

كل موظف حقه املهين حبيث ذياخإناإلسرتاتيجيةومن شروط تطبيق متطلبات االدارة 
.يكون كل ذي اختصاص يف مكانه املخصص له حىت ينجز العمل خبربته يف وظيفته

عميد كلية الفنون فقال:املتطلبات كما قالأهمومن 

حىت نعدل ونصلح ولكن أخطاناإذاأوأصبناإذالتقومي البد عند تنفيذ اخلطة لكي نعلم إن
املرحلية األهدافحيح يف جامعة طرابلس حبيث ترسم هذا املتطلب ال يطبق بشكل الص

من ما احنرف عن مساره إصالححىت يتم والتشغيلية وطويل املدى ولكن ال تتابع  وتقييم 
.115يف جامعة طرابلساالسرتاتيجيات املوضوعة عند التنفيذ 

مل تطبق مرحلة مهم من إذاغيب التقومي إذمن مراحل االدارة االسرتاتيجي مرحلة التقومي 
حىت تكون وإصالحوتعديل  اخلطأأومراحل االدارة اليت من خالله يتم معرفة النجاح 

يف جامعة اإلسرتاتيجيةاملخرجات يف املستوى املطلوب يف كل مرحلة من مراحل االدارة 
طرابلس .

التقومي اإلسرتاتيجي-10

من ألنهوهذا املتطلب رئيسي ومهم يجيةاإلسرتاتالبد من التقومي يف مجيع مراحل تطبيق 
خالله نستطيع تقييم املخرجات.

واستمرت حىت 10م يف الساعة 2017-8- 17سنوات  كانت املقابلة يف 10عميد كلية االعالم والفنون خربة اكثر من عبدالباري حممد بادي -مقابلة مع د115
11
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وجود مكاتب لإلدارة اجلودة وهي اليت تقوم برسم السياسات والربامج أي إن إدارة اجلودة 
يوجد تطبيق لإلدارة اإلسرتاتيجية كما واإلدارة اإلسرتاتيجية غري مفصولني يف جامعة طرابلس

يث ميكن القول بان هناك  خلط  يف مفهوم اإلدارة ولكن بنسبة ضعيفة جدا ح
وخطة متكاملة و يتم رسم وأهدافحيث توجد رؤية االسرتاتيجي بالتخطيط اإلسرتاتيجية

.116االسرتاتيجيات ولكن ال تطبق وال تقييم بشكل الصحيح

االستنتاج-ب

للباحثة يتبني إن اإلجابات من خالل البيانات املعروضة  وحتليلها بواسطة املقابلة واملالحظة 
لكل من عميد كلية الطب البيطري ومدير مكتب رئاسة اجلامعة ومدير مكتب اجلودة  
وعميد كلية الزراعة وعميد كلية الفنون يف جامعة طرابلس وعميد كلية الرتبية هي إجابات 

الباحثة متطابقة وكذلك موافقة ملا الحظته الباحثة أثناء وجودها جبامعة طرابلس وتستخلص
-إن متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية هي كما يأيت :

الفهم-1

غري واضح لكافة املوظفني حبيث ال ميكن أن تطبق اإلسرتاتيجيةمفهوم االدارة إنحيث 
املتطلبات اإلسرتاتيجية إيل أن يكون مجيع املوظفني علي فهم مبفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية 

تعّد اإلدارة اإلسرتاتيجية أحد املفاهيم اإلدارية اليت ميكن استخدامها يف خمتلف حيث أن 
أنواع املؤسسات بصفة عامة، واملؤسسات التعليمية بصفة خاصة. 

وجود معايري-2

116
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أكد مجيع املبحوثني بأنه هناك معايري ونظام داخل اجلامعة ولكنه ال يسري علي اجلميع 
يف تنفيذ السياسات والربامج اخلاصة باجلامعة حيث البد وأكد اجلميع علي وجود خرقات 

. اإلسرتاتيجيةجزء رئيسي من متطلبات االدارة ألنهمن تطبيق هذا املتطلب 

املشاركة-3
البد من مشاركة كافة العاملني يف ملؤسسة وروح التعاون وخلق احلافز لدي املوظفني من 

حقه يف أي قراراجلميعوإعطاءخالل حوافز جيدة مادية ومعنوية 
االتصال اجليد-4

يف تطبيق أساسياالتصال تنظيمي جيد داخل اجلامعة وهذا املتطلب إناجلميع علي أكد
.اإلسرتاتيجيةاالدارة 

اهلدوء واالستقرار-5

حيث البد يف املرحلة الثانية يف تطبيق املتطلبات اإلسرتاتيجية من وجود استقرار وهدوء 
نسيب ولكن هذه املرحلة يف جامعة طرابلس غري مستوفيه حقها حبيث كما أكد مجيع 
املبحوثني بان هناك اسرتاتيجيات وكوادر ولكن غياب األمن واألمان أخر تطبيق 

ألخرية كما أكد اجلميع علي بناء هيكل تنظيمي غري جيد االسرتاجتيات يف سبع السنوات ا
يف هذه اجلامعة حبيث أن  يكون الرجل املناسب يف املكان املناسب كما يصفون. 

اخلضوع-6
داخل إسرتاتيجيةإلدارةال ميكن من تطبيق املتطلبات إذامل يكون قانون فوق اجلميع إن

جامعة طرابلس وحىت نتمكن من توفري مجيع املتطلبات وتطبيقها داخل جامعة طرابلس البد 
يني تطبق علي اجلميع دون استثناءمن قوان

اخلطة-7
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املدىبعيدة األهدافتوفرت الرؤية واهلدف من وجود خطة متكاملة من إذاالبد يف االدارة 
نتمكن من تطبيق االدارة داخل جامعة التشغيلية حىتواألهدافاملرحلية واألهداف
طرابلس.

اإلداريةاملهارات -8
األزمةاإلداريةتكون لديهم املهارات إنيف املؤسسة القيادينيعلي كل 

و من القيادة بشكل الصحيح حىت يتمكن
الرجل املناسب يف املكان املناسب-9

اإلدارينيإالوقدرته مبعين اليكون يف االدارة اختصاصهيعمل كل موظف حسب إنالبد 
وهكذا يف مجيع الوظائف

التقومي اإلسرتاتيجي-10

ختضع كل االسرتاتيجيات لعملية تقييم ملعرفة مدى تناسبها مع التغريات اليت حتدث يف البيئة 
نة النتائج الداخلية واخلارجية ولتقييم مدى دقة التنبؤات اليت حتتويها اخلطط يتطلب ذلك مقار 

الفعلية باألهداف املتوقعة من تطبيق اإلسرتاتيجية واكتشاف االحنرافات اليت قد تكون يف 
مرحلة تطبيق اإلسرتاتيجية وجند التقومي ضعيف أو مغيب يف هذه اجلامعة كما أكد املبحوثني 

انه ال تقييم وال تعدل إال بنسبة بسيطة يف اغلب األحيان.

اإلسرتاتيجيةاالدارةاملتطلبات) يوضح 3رسم بياين (

متطلبات تطبیق االدارة االستراتیجیة 
داخل جامعة طرابلس

الفھم

التقویم 
المشاركةاالستراتیجي

الرجل المناسب 
في المكان
المناسب
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وجهةمنطرابلسجامعةيفاإلسرتاتيجيةاإلدارةمتطلباتتطبيقدرجة- الثاين:املبحث
اجلامعةهذهيفالتدريسهيئةأعضاءنظر

عرض البيانات نتائج  التحليل الوصفي 

اإلستراتيجيةمستوى متطلبات اإلدارة .1

للحكم على مستوى كل ناحلسايب املرجح أو املوزو وللتعرف على ذلك مت حساب الوسط 
فقرة من فقرات املقياس وكل جمال وللمقياس ككل وفق اخلطوات التالية: 

عدد االختيارات ÷ عدد  املسافات حساب طول الفرتة من خالل املعادلة التالية :  -1
مسافة 3ىلإ2مسافة أوىل،ومن2إىل1من) ( 4ويف حالتنا هذه جند أن عدد املسافات = (

)5مسافة رابعة)  و عدد اخليارات = (5إىل 4مسافة ثالثة، ومن 4إىل 3، ومن ثانية
0.80= 5÷4وبذلك جند أن طول الفرتة = 

االتصال الجیدالمھارات االداریة

الخضوع

الخطة

الھدوء 
واالستقرار

وجود معاییر
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مستویات فقرات القیاس لإلدارة اإلستراتیجیة7جدول 

املستوىاملتوسط املرجح
ضعيف جدا1.79إىل 1.00من

ضعيف2.59إىل1.80من 
متوسط3.39اىل 2.60من

عايل4.19إىل 3.40من 
عايل جدا5.00إىل 4.20من 

اليت عليها احلالةوهنا سوف نقارن كل املتوسطات باملقياس املوضوع حىت نتمكن من وصف 
هيئة التدريس (فئة) االدارة العليا، أعضاءإجابةمن خالل اإلسرتاتيجيةاالدارة 

التحلیل الوصفي لمستوى متطلبات اإلدارة اإلستراتیجیة8جدول 

رقم

اسالفقرات
املقي

قوة
ق ب

مواف
غري 

وافق
ري م

غ

ما 
حد 

يل 
ق ا

مواف
ني)

ني وب
(ب

وافق
م

قوة
ق ب

مواف

ط 
وس

املت

ف 
حنرا

اال
ري

ملعيا
ا

الرتتيب

تتوافر لدى موظفني اجلامعة .1
املعرفة بعمليات 

اإلدارةاإلسرتاتيجية

62218181ت
2.310.9

10
65

9%34%28%28%2%
100%

2.
تتوافر يف اجلامعة نظم معلومات 

جيدة تسهل عملية اختاذ 
القرارات اإلسرتاتيجية

3346193ت
2.551.09

8
65

5%29%9%52%5% 100%

3.
توجد يف اجلامعة أنظمة اتصال 

جيدة (اجتماعات، تقارير، جلان

15246173ت

2.751.13
4 65

23%37%9%26%5%
100%

تتميز القرارات املتخذة يف خمتلف .4
املستويات التنظيمية للجامعة 

بالرتابط والتكامل

9276203ت
2.310.9510

65
14%42%9%31%5% 100%

تؤكد إدارة اجلامعة على روح .5
املبادرة والبحث عن الفرص يف 

621152032.521.169ت

659%32%23%31%5%
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%100بيئتها اخلارجية

يظهر موظفني اجلامعة قدراً كبرياً .6
من احلماس للعمل والرضا عنه

182641702.781.012ت

65
28%40%6%26%0%

100%
يتمتع موظفني اجلامعة بدرجة .7

عالية من الكفاءة واالنضباط

92761942.771.073ت

65
14%42%9%29%6%

100%
تشيع الثقة بني اإلداريني  .8

املستويات والعاملني يف خمتلف 
التنظيمية

93261802.521.249ت

6514%49%9%28%0%

السابق) 8من خالل اجلدول (إنوجند 
ونسبها على كل اختيار من االختيارات ، أعضاء هيئة التدريسواملتضمن تكرار إجابات 

) ، وقد جاء أعلى متوسط بني 1.1) باحنراف معياري (2.6
ة يف اختاذ القرارات املرتبطة يشارك موظفني اجلامعة بفعالي) (10فقرات هذا احملور الفقرة رقم (

) على 6،7،3،12، يليها الفقرة رقم ()1.09) باحنراف معياري (2.89(مبتوسط 
، 1.13، 1.07، 1.1) باحنراف معياري (2.77،2.76،2.75،2.72التوايل مبتوسط (

قم )  على التوايل، ويف املرتبة الثالثة جاءت بقية الفقرات بينما كانت اقل الفقرات ر 1.21
مبتوسط تتوافر لدى موظفني اجلامعة املعرفة بعمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية) ) (1،4،11(
اإلسرتاتيجيةمما يدل علي ضعف متطلبات االدارة ) 0.9) باحنراف معياري (2.31(

هيئة التدريس يف جامعة طرابلس.أعضاءأراءحسب 

اإلستراتيجيةالصياغةمتطلباتمستوى.2

للحكم على مستوى كل نحساب الوسط احلسايب املرجح أو املوزو وللتعرف على ذلك مت
فقرة من فقرات املقياس وكل جمال وللمقياس ككل وفق اخلطوات التالية: 

عدد االختيارات ÷ حساب طول الفرتة من خالل املعادلة التالية :  عدد  املسافات -1
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مسافة 3إىل2ة أوىل،ومنمساف2إىل1من) ( 4ويف حالتنا هذه جند أن عدد املسافات = (-
)5مسافة رابعة)  و عدد اخليارات = (5إىل 4مسافة ثالثة، ومن 4إىل 3، ومن ثانية

0.80= 5÷4وبذلك جند أن طول الفرتة = -

مستویات فقرات القیاس لإلدارة اإلستراتیجیة9جدول 

املستوىاملتوسط املرجح
ضعيف جدا1.79إىل 1.00من

ضعيف2.59إىل 1.80من 
متوسط3.39اىل 2.60من

عايل4.19إىل 3.40من 
عايل جدا5.00إىل 4.20من 

ونسبها على كل اختيار من أعضاء هيئة التدريسيبني تكرار إجابات ) 10اجلدول رقم (
من فقرات االختيارات ، وكذلك املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري و وترتيب كل فقرة 

التحلیل الوصفي لمتطلبات الصیاغة اإلستراتیجیة10جدول 

رقم

املقياسالفقرات

غري موافق بقوة

غري موافق

موافق ايل حد ما 
موافق(بني وبني)

موافق بقوة

املتوسط 

االحنراف املعياري

الرتتيب

تشجع إدارة اجلامعة .1
واألفكار احلوار املفتوح 

اجلديدة

93131662.681.253ت

65
14%48%5%25%9% 100%

ميارس موظفي اجلامعة .2
أدوارهم يف ضوء 

من القيم جمموعة 
التنظيمية املتفق عليها

103601812.451.110ت

65
15%55%0%28%2% 100%

اجلامعة ء يشارك أعضا.3
يف جلسات للعصف 

الذهين

63691402.480.949ت

%9%55%14%22%0%
181591762.661.374تمتتلك اجلامعة .4
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اللية يف حتديد االستق
رسالتها وتطويرها

65
28%23%14%26%9%

100%
يعي موظفي اجلامعة .5

رسالتها بشكل 
على أدائهمينعكس 

101792812.891.171ت

65
15%26%14%43%2% 100%

امعة حتدد أهداف اجل.6
بناء على النتائج 

املرغوبة

192091432.421.2512ت

65
29%31%14%22%5%

100%
يشرتك يف وضع .8

اف األفراد األهد
حتقيقهااملسئولون عن 

1220122102.651.125ت

65
18%31%18%32%0%

100%
تعزز أهداف اجلامعة .9

رؤيتها على حتقيق 
املدى القريب والبعيد

211591642.491.347ت

65
32%23%14%25%6%

100%
تتسم أهداف اجلامعة .10

عكس تبالواقعية حبيث
اإلمكانيات احلقيقية 

هللجامع

182061742.521.317ت

65
28%31%9%26%6% 100%

تتسم أهداف اجلامعة .11
الستجابة باملرونة وا

لظروف ومتطلبات 

1214122612.851.192ت

65
18%22%18%40%2% 100%

تراجع أهداف اجلامعة .12
بشكل دوري للتأكد 

اشيها مع من مت
ع

122991412.431.0711ت

65
18%45%14%22%2% 100%

13821787201272.591.196ت

ونسبها على  أعضاء هيئة التدريستكرار إجابات واملتضمن السابق) 10من خالل اجلدول (
كل اختيار من االختيارات ، وكذلك املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري و وترتيب كل فقرة 

) ، وقد 1.2) باحنراف معياري (2.59
كل (يعي موظفي اجلامعة رسالتها بش5جاء أعلى متوسط بني فقرات هذا احملور الفقرة رقم 

مبتوسط 10يليها الرقم 1.17واحنراف معياري = 2.89ينعكس على أدائهم) مبتوسط 



117

(حتدد أهداف اجلامعة بناء على 6يف األخري الرقم ويأيت1.19واحنراف معياري 2.85
.1.25واحنراف معياري = 2.42النتائج املرغوبة) مبتوسط 

اإلستراتيجيةاإلدارةتطبيقمتطلباتمستوى.1
للحكم على مستوى كل نعلى ذلك مت حساب الوسط احلسايب املرجح أو املوزو وللتعرف

فقرة من فقرات املقياس وكل جمال وللمقياس ككل وفق اخلطوات التالية: 
عدد االختيارات ÷ حساب طول الفرتة من خالل املعادلة التالية :  عدد  املسافات -1

مسافة 3إىل2مسافة أوىل،ومن2إىل1من) ( 4ويف حالتنا هذه جند أن عدد املسافات = (-
)5مسافة رابعة)  و عدد اخليارات = (5إىل 4مسافة ثالثة، ومن 4إىل 3، ومن ثانية

0.80= 5÷4وبذلك جند أن طول الفرتة = -

مستويات فقرات القياس لإلدارة اإلستراتيجية11جدول 

املستوىاملتوسط املرجح
ضعيف جدا1.79إىل 1.00من

ضعيف2.59إىل 1.80من 
متوسط3.39اىل 2.60من

عايل4.19إىل 3.40من 
عايل جدا5.00إىل 4.20من 

ونسبها على كل اختيار من أعضاء هيئة التدريسيبني تكرار إجابات )12اجلدول (كما
من فقرات االختيارات ، وكذلك املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري و وترتيب كل فقرة 
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اإلستراتیجیةةاإلدارالتحلیل الوصفي لتطبیق 12جدول 

الفقراتر.م

اس
املقي

قوه
ق ب

مواف
غري

وافق
ري م

غ

 ما
حد

يل 
ق ا

مواف

موافق

قوة
ق ب

مواف

سط
ملتو

ا

ف 
حنرا

اال
ري

ملعيا
الرتتيبا

1.

بعيد املدى

628121542.741.114ت

65
9%43%18%23%6%

100%
2.

تتم برجمة اخلطط بعيدة 
املدى إيل خطط سنوية

621152032.891.092ت

65
9%32%23%31%5%

100%
3.

تنشر اجلامعة خططها بعيدة 
92891902.581.066ت

65
14%43%14%29%0 %

100%
4.

تشتق أهداف الكليات من 
األهداف العامة للجامعة

1520121532.551.217ت

65
23%31%18%23%5%

100%
تدريب املوظفني باجلامعة .5

وفقا الحتياجات ومهام 
اخلطط اجلديدة

123431602.351.0513ت

65
18%52%5%25%0%

100%
يتم تضمني قيم وأخالقيات .6

اجلامعة يف حمتوى الربامج 
التدريبية

83531902.511.0510ت

65
12%54%5%29%0%

100%
تشجع اجلامعة موظفيها .7

علي التجديد واإلبداع 
وابتكار طرق أفضل جلودة 

األداء

03632062.941.121ت

65
0%55%5%31%9% 100%

توظف التكنولوجيا املتقدمة .8
يف عمليات اإلدارة بشكل

يؤدي إيل تطوير األداء

132612862.511.2110ت

65
20%40%18%12%9%

100%
تسعي اجلامعة للتطور .9

ز من خالل برامج والتميّ 
للبحوث والتطوير

62672332.861.143ت

65
9%40%11%35%5%

100%
10

مرحية امعة بيئةتوفر اجل
تشجع علي العمل

335101342.691.045ت

65
5%54%15%20%6%

100%
ترتبط أنظمة املكافآت 11

واحلوافز للموظفني مبدى 

335161102.540.838ت

655%54%25%17%0%
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جلامعة علي حتقق أهداف ا
املدى القريب والبعيد

100%

ختصص املوارد املادية12
والبشرية الالزمة لتحقيق كل 

هدف

14396602.060.8316ت

65
22%60%9%9%0%

100%
متتلك إدارة اجلامعة مهارات 13

إدارية تساعدها علي 
اليت التغلب علي املشكالت 

تواجه تنفيذ اخلطط

172691302.281.0714ت

65
26%40%14%20%0% 100%

حتدد املسؤوليات والوظائف 14
ظفني املسئولني املوكلة للمو 

عند التنفيذ بدقة

122791702.481.0811ت

65
18%42%14%26%0%

100%
حتدد املسؤوليات ودور  15

اجلامعة يف تفعيل كليات 
املوضوعةاخلطط 

172361632.461.2512ت

65
26%35%9%25%5%

100%
يتم مراجعة اهليكل التنظيمي 16

ؤوليات للتأكد من واملس
مناسبتها للخطة

202561402.221.1115ت

65
31%28%9%22%0%

100%
17

حيفز عمداء اجلامعة علي 
ام أفردها حبقيق الرؤية التز 

املنشودة

ت
13356832.281.0714

65
20%54%9%12%5%

100%

14441212922635
2.531.089

ونسبها على  هيئة التدريسأعضاءتكرار إجابات واملتضمن السابق)12من خالل اجلدول (
كل اختيار من االختيارات ، وكذلك املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري و وترتيب كل فقرة 

) ، 1.15) باحنراف معياري (2.53
(تشجع اجلامعة موظفيها علي 7وقد جاء أعلى متوسط بني فقرات هذا احملور الفقرة رقم 

1.12واحنراف معياري 2.94جديد واإلبداع وابتكار طرق أفضل جلودة األداء) مبتوسط الت
(ختصص املوارد املادية والبشرية الالزمة لتحقيق كل هدف) مبتوسط 12واقل فقره هي 

. 0.83واحنراف معياري = 2.06
اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس تطبيق متطلبات اإلدارةمما يؤشر إىل صعوبة  إمكانية

.وضعف توافر تلك املتطلباتيف هذه اجلامعة، أعضاء هيئة التدريسمن وجهة نظر 
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ونسبها على أعضاء هيئة التدريس تكرار إجابات )واملتضمن 13من خالل اجلدول (أي أن
فقرات هذاجند أن متوسطكل اختيار من االختيارات ، وكذلك املتوسط احلسايب املرجح 

) فقرات بدرجة غري 7
5موافق مقابل (

يدل علي مما)2.60إىل حد ما إال إن درجته كانت ضعيف وهي اقرب إىل غري موافق (
يف جامعة طرابلس.اإلدارة اإلسرتاتيجيةصعوبة إمكانية تطبيق

طبيق اإلدارة اإلسرتاتيجيةتجدول 13جدول 

ر.م
اسالفقرات

املقي

قوة
ق ب

مواف
غري 

وافق
ري م

غ

ما 
حد 

يل 
ق ا

مواف
ني)

ني وب
موافق(ب

قوة
ق ب

مواف

سط
ملتو

ا

ف 
حنرا

اال
ري

ملعيا
ا

يب
الرتت

1.
وير معايري واقعية تط

األداءوحمددة 

65118182262.7851.00810

100%2%28%28%34%9%

عة يقارن أداء اجلام.2
باملعايري املوضوعة 

بشكل دوري

6531963432.341.118

100%5%29%9%52%5%

ا تقارن اجلامعة أداءه.3
مع اجلامعات احمللية 

والعاملية

6561633192.6771.025111

100%9%25%5%48%14%

حترص اجلامعة علي .4
أخذ التغذية الراجعة 

من اجلهات عن أدائها

65118036102.4461.1049

100%
2%28%0%55%15%

تؤخذ التغذية الراجعة .5
ء اجلامعة من عن أدا

املوظفني باالعتبار

6501493662.4770.93712

100%0%22%14%55%9%

يوفر نظام التقومي .6
املعلومات الالزمة 

ختاذ القرارات يف ال
الوقت املناسب

65617915182.6621.3721

100%
9%26%14%23%28%

تعدل اإلجراءات .7
سات يف ضوء واملمار 

نتائج التقومي السنوي

65128917102.8921.1747

100%2%43%14%26%15%

تعدل اخلطط .8.
واألهداف يف ضوء 

ل نتائج البيئة حتلي

65314920192.4151.2494

100%5%22%14%31%29%
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اخلارجية للجامعة

حتلل أهداف املقررات .9
الربامج للتأكد من
تغطيتها لألهداف 

العامة للجامعة

650211220122.6461.1245

100%
0%38%18%31%18%

تراجع اخلطط بعيدة 10
املدى سنويا للتأكد 

متها  للتغّريات من مالء
يف بيئة املنظمة

65416915212.4921.3362

100%
6%25%14%23%32%

تغطي عملية التقومي  11
كافة اجلوانب  

اخلية واخلارجية يف الد
أداء اجلامعة

65417620182.5231.3123

100%
6%26%9%31%28%

تسمح خطة اجلامعة 12
دى بتطوير بعيدة امل

وتقيم براجمها سنوياً 

651261214122.8461.1896

100%2%40%18%22%18%

يف اإلسرتاتيجيةتطبيق االدارة وإمكانيةأمهية14جدول(
جامعة طرابلس

طبيق اإلدارة اإلسرتاتيجيةتجماالت 14جدول 

املعىن 

ضعيفاألول
ضعيفبني 

ومتوسط
ضعيف
ضعيف
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يف جامعة اإلسرتاتيجيةوصف تطبيق  املتطلبات االدارة إننالحظ 14ومن خالل اجلدول 
يف جامعة اإلسرتاتيجيةتطبيق متطلبات االدارة إمكانيةصعوبة إيلمما يؤشر ضعيف طرابلس

يف توافر تلك املتطلبات ومن أيضاوضعف هيئة التدريسأعضاءطرابلس من وجهة نظر 
إجاباتتكرارات واملتضمنةالسابقةيف اجلداول هيئة التدريس أعضاءإجاباتخالل 
ونسبها علي كل اختيار من االختيارات وكذلك املتوسط احلسايب  هيئة التدريسأعضاء

الدارة واالحنراف املعياري وحسب ترتيب كل الفقرات جند هناك صعوبة وضعف يف تطبيق ا
.هيئة التدريسأعضاءيف جامعة طرابلس من وجهة نظر اإلسرتاتيجية

أمهيةيفالتدريسهيئةأعضاءإجاباتبنيإحصائيادالةفروقتوجد- :الثالثاملبحث
للمتغرياتوفقاطرابلسجامعةيفاإلسرتاتيجيةاإلدارةمتطلباتتطبيقوإمكانيةمتطلبات
)اخلربة–العلمياملؤهل–العملاآلتية(نوع

ويف هذا املبحث سوف يتم عرض وحتليل البيانات حسب فروض البحث:

: تبعا لمتغير نوع الوظيفةاألولالفرض -
ومن خالل العينة السابقة حسب التصنيفات يف املسمي الوظيفي ال توجد فروق ذات 

و إمكانية أمهيةيف أعضاء هيئة التدريس) بني 0.05داللة إحصائية عند مستوى (
تطبيق  متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس وفقًا ملتغري نوع الوظيفة. 

أعضاء هيئة إلجابة) يوضح املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري 15واجلدول رقم  (
نوع الوظيفة.حسب متغريالتدريس

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري حسب الوظيفة15جدول 

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالوظيفة
2234.277.95مدير ادارة)-عميد كلية- وظيفة عليا (رئاسة جامعة االول

726.860.38وكيل كلية
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1532.132.7رئيس قسم
2128.625.98أخرى
6531.156.42الكلي

740.145.58مدير ادارة)-عميد كلية- وظيفة عليا (رئاسة جامعة الثاين
1528.676.33وكيل كلية

2125.766.99رئيس قسم
6528.517.88أخرى
2242.687.89الكلي

1545.46.09مدير ادارة)-عميد كلية- وظيفة عليا (رئاسة جامعة الثالث
2140.2911.1وكيل كلية

6542.948.69رئيس قسم
2230.866.47أخرى
722.296.05الكلي

2129.815.87مدير ادارة)-عميد كلية- وظيفة عليا (رئاسة جامعة الرابع
6528.827.09وكيل كلية

22135.117.9رئيس قسم
7135.76.9أخرى
15133.720.1الكلي

65131.420.8مدير ادارة)-عميد كلية- عليا (رئاسة جامعة وظيفة كلي
وكيل كلية

رئيس قسم
أخرى
الكلي

على حسب الوظيفة يف اإلسرتاتيجيةو إمكانية تطبيق متطلبات االدارة أمهيةعلى لإلجابة
األحادي   (التباينحتليلاستخداممتجامعة طرابلس one way anova كما يف) 

) الذي يوضح نتائج حتليل التباين االحادي16اجلدول ( one-way-anova

التباين اإلحادي حسب نوع الوظيفة16جدول 

جمموع املربعاتالتباين
درجات 

مستوى الداللة)Fقيمة (متوسط املربعاتاحلرية

االول
492.631644.667**0.005
21466135

263864الكلي
000.**113733798.159الثاين

28356146
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397264الكلي
325.431081.4680.232الثالث

45066174
483264الكلي

0.029*438.831463.211الرابع
27796146

321864الكلي

كلي
15213507

1.1850.323
2609361428

2761464الكلي
)0.05مستوى ()* دال عند 0.01** دال عند مستوى (

هي fأنحيث ) كانت على النحو التايل fأن قيم (السابق) 15(يتضح من اجلدول 
املتوسطات احلسابية بني  إيلوجد الفرق وايل صاحل من يتم النظر إذاالقيمة احلسابية لقياس 

صاحل منإيلدال عند مستوى الداللة ومنها الفرق أيهم

، 3.211، والرابع = 1.468، والثالث=8.159، والثاين= 4,667
على التوايل. 1.185واخلامس= 

اليت ثبت ) للمجاالتLSDاحلسابية (املتوسطاتبنياملتعددةاملقارناتنتيجةمايليويف
نتيجة ) يوضح 17داللة الفروق اإلحصائية بني املتغريات موضع الدراسة  و اجلدول رقم (

).LSDاملقارنات بني املتوسطات احلسابية (

مقارنة بني املتوسطات احلسابية17جدول 

عميد  - وظيفة عليا (رئاسة جامعة 
مدير ادارة)- كلية

أخرىرئيس قسموكيل كلية

عميد  - وظيفة عليا (رئاسة جامعة 
مدير ادارة)- كلية

-

-0.005**كليةوكيل  

-0.2860.057رئيس قسم

-0.0030.4990.085**أخرى

عميد  - وظيفة عليا (رئاسة جامعة 
-
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مدير ادارة)- كلية

-0.000**وكيل كلية

-0.000**0.557رئيس قسم

-0.0000.212**0.457أخرى

عميد  - جامعة وظيفة عليا (رئاسة
مدير ادارة)- كلية

-

-0.005**وكيل كلية

-0.1380.099رئيس قسم

-0.0130.309*0.611أخرى

)0.05مستوى (عند)         * دال0.01مستوى (عند** دال

أن الفروق الدالة وفقاً للمجاالت على النحو التايل: السابق)17يتضح من بيانات اجلدول (

بني جمموعة(وظيفة عليا"رئاسة جامعة وعميد كلية ومدير إدارة")وجمموعة وكيل كلية -1
وجمموعة أخرى(موظفني مكاتب التخطيط واملتابعة ومكاتب اجلودة).

مدير إدارة") وجمموعة( وكيل  –يد كلية بني جمموعة (وظيفة عليا"رئاسة جامعة وعم-2
كلية)

ومدير إدارة") وجمموعة وكيل كلية

أما بقية الفروق فلم تصل إىل مستوى الداللة .

الفرض الثاني تبعا لمتغير نوع المؤهل العلمي-
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تطبيق متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة إمكانيةو أمهيةيف هيئة التدريسأعضاءإجابة 
طرابلس وفقا املؤهل العلمي.

املؤهل العلمي ال توجد فروق حسب التصنيفات يفأعضاء هيئة التدريسإجابةمن خالل 
يف جامعة هيئة التدريسأعضاءإجابات) بني 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى (

طرابلس وفقاً ملتغري نوع املؤهل. 

) One-Way ANOVAوللتحقق من هذا الفرض استخدام حتليل التباين األحادي (
) يوضح املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري ونتيجة التحليل حسب 18واجلدول التايل ( 

. إلجابات أعضاء هيئة التدريسنوع املؤهلمتغري

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري حسب املؤهل18جدول 

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداملؤهل العلمي
1831.25.36بكالوريوساالول

4282دبلوم دراسات عليا
431.84.5ماجستري
3032.87.4دكتوراه
926.74.77أخرى
6531.26.42الكلي

1829.37.07بكالوريوسالثاين
424.80.5دبلوم دراسات عليا

424.51ماجستري
30327.71دكتوراه
918.71.8أخرى
6528.57.88الكلي

1842.29.55بكالوريوسالثالث
436.55دبلوم دراسات عليا

4446ماجستري
3045.38.44دكتوراه
9398.26أخرى
6542.98.69الكلي

1831.87.04بكالوريوسالرابع
418.310.5دبلوم دراسات عليا

436.32.5ماجستري
3027.46.03دكتوراه
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9293.12أخرى
6528.87.09الكلي

1813527.3بكالوريوسكلي

410813دبلوم دراسات عليا
41379ماجستري
3013814.2دكتوراه
911314.8أخرى
6513120.8الكلي

18يوضح اجلدول (

العدد مؤشرا على املستوى العلمي يف ناحيةمن اجلميع من أكثربينما كان الدكتوراه األخرى
اجلامعة. 

one) يوضح نتائج حتليل التباين األحادي19اجلدول ( –way-anova) حيث (
. بينما كانت 002مؤثرة على املستوى الكلي مبقدار ظهرت النتيجة دال عند مستوى داللة

والثالث. األول

حتليل التباين األحادي حسب املؤهل19جدول 

درجات جمموع املربعاتالتباين
مستوى )Fقيمة (متوسط املربعاتاحلرية

الداللة

االول
307.045476.7611.975.110

2331.4176038.857
2638.46264الكلي

000.**1370.4964342.6247.901الثاين
2601.7506043.363

3972.24664الكلي
487.9544121.9881.685.165الثالث

4343.8006072.397
4831.75464الكلي

001.**894.8184223.7045.778الرابع
2322.9676038.716

3217.78564الكلي
6615.78541653.9464.726**.002
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20998.00060349.967كلي
27613.78564الكلي

)0.05) * دال عند مستوى (0.01(** دال عند مستوى 

كانت على النحو التايل :Fأن قيم السابق) 19(يتضح من اجلدول

) وهي قيمة غري ذات داللة إحصائية 1.975-

) 0.01) وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (7.901-
وملعرفة داللة الفروق بني مستويات متغري املؤهل العلمي سيتم تطبيق طريقة املقارنات بني 

). (LSDاملتوسطات احلسابية 

) وهي قيمة غري ذات داللة إحصائية.1.685

) كلي 0.01) وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (5.778
وفيما ) 0.01) وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (4.726

) للمجاالت اليت ثبت داللة LSDيلي نتيجة املقارنات املتعددة بني املتوسطات احلسابية (
) 20و اجلدول التايل رقم (الدراسة حسب املؤهلالفروق اإلحصائية بني املتغريات موضع 

يوضح نتيجة ذلك.

مقارنة املتوسطات احلسابية املؤثرة حسب املؤهل20جدول 

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداملؤهل العلمي
1829.37.07بكالوريوسالثاين

424.80.5دبلوم دراسات عليا
424.51ماجستري
30327.71دكتوراه
918.71.8أخرى
6528.57.88الكلي

1831.87.04بكالوريوسالرابع
418.310.5دبلوم دراسات عليا

436.32.5ماجستري
3027.46.03دكتوراه
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9293.12أخرى
6528.87.09الكلي

1813527.3بكالوريوسكلي
410813دبلوم دراسات عليا

41379ماجستري
3013814.2دكتوراه
911314.8أخرى
6513120.8الكلي

)0.05)* دال عند مستوى (0.01** دال عند مستوى (

أن الفروق الدالة وفقاً للمجاالت على النحو التايل: )20يتضح من بيانات اجلدول(

أوًال/ الفروق الدالة يف 

) لكل منهما، 0.05بني جمموعة الدكتوراه و جمموعة الدراسات العليا، عند مستوى (-1
) 7.71) باحنراف معياري(32وكانت لصاحل جمموعة الدكتوراه حيث كان املتوسط (

).0.5) واحنراف معياري (24.8مقابل (
لكل منهما، وكانت ) 0.05بني جمموعة الدكتوراه ، وجمموعة املاجستري عند مستوى (-2

) مقابل 7.71) باحنراف معياري(32لصاحل جمموعة الدكتوراه حيث كان املتوسط (
). 1) واحنراف معياري (24.5(

)،.لصاحل جمموعة البكالوريوس 0.05بني جمموعة الدكتوراه و البكالوريوس عند مستوى (.1
) مقابل الدكتوراه كان 7,04) واحنراف معياري (31,8حيث كان متوسط حسايب (

).6,3) واحنراف معياري(27,4املتوسط احلسايب (
) ..لصاحل جمموعة 0.01بني جمموعة الدكتوراه و جمموعة الدراسات العليا عند مستوى (.2

). 6,03) واحنراف معياري (27,4دكتوراه  حيث كان املتوسط احلسايب (
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) .. لصاحل جمموعة املاجستري 0.01املاجستري عند مستوى (بني جمموعة الدكتوراه و .3
) ومقابل دكتوراه مبتوسط 2,5) واحنراف معياري (36,3حيث كان املتوسط احلسايب (

). 6,03) واحنراف معياري(27,4احلسايب (
)، لصاحل جمموعة 0.01بني جمموعة أخرى و جمموعة الدراسات العليا عند مستوى (.4

)وجمموعة الدراسات 3,12) واحنراف املعياري(29احلسايب (أخرىحيث كان املتوسط
). 10,5) واحنراف معياري (18,3العليا مبتوسط حسايب (

) .لصاحل جمموعة ماجستري 0.05بني جمموعة أخرى و جمموعة املاجستري عند مستوى (.5
) وجمموعة أخرى مبتوسط 2,5) واحنراف معياري (36,3حيث كان مبتوسط حسايب (

).3,12) واحنراف معياري (29حسايب (
أما بقية الفروق فلم تصل إىل مستوى الداللة..6

الفرض الثالث : تبعا لمتغير الخبرة-
يف هيئة التدريسأعضاء) بني 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

إمكانية تطبيق متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس وفقاً ملتغري اخلربة. 
واجلدول one way anovaو لإلجابة على ذلك مت استخدام حتليل التباين األحادي 

إلجابات اخلربة يوضح املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري حسب متغري) 21لرقم  (
.أعضاء هيئة التدريس

ةاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري حسب اخلرب 21جدول 

املتوسط العدداخلربة
احلسايب

االحنراف 
املعياري

11338.72سنوات10اقل من 
15305.43سنة20ايل 10من
39316.05سنة فاكثر20من 
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65316.42كلي
11328.95سنوات10اقل من الثاين

15267سنة20ايل 10من
39297.6سنة فاكثر20من 
65297.88كلي

11458.74سنوات10اقل من 
15399سنة20ايل 10من
39448.3سنة فاكثر20من 
65438.69كلي

11318.02سنوات10اقل من 
15279.26سنة20ايل 10من
39295.78سنة فاكثر20من 
65297.09كلي

1114227سنوات10اقل من كلي
1512225.2سنة20ايل 10من
3913215.1سنة فاكثر20من 
6513120.8كلي

on way) يوضح نتائج حتليل التباين األحادي(22اجلدول ( anova وكذالك قيمة (
)F(

حتليل التباين االحادي حسب اخلربة22جدول 

درجات جمموع املربعاتالتباين
احلرية

مستوى الداللة)Fقيمة (متوسط املربعات

االول
75.53237.770.9140.406
25636241.34

263864الكلي
288.92144.42.4310.096الثاين

36836259.41
397264الكلي

318.42159.22.1870.121الثالث
45136272.8

483264الكلي
105.2252.621.0480.357الرابع
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31136250.2
321864الكلي

كلي
2702213513.362*0.041

2491262401.8
2761464الكلي

)0.05)* دال عند مستوى (0.01مستوى (** دال عند 

) كانت على النحو التايل :Fأن قيم (السابق)22يتضح من اجلدول (

2.4312.187= الثاين0,914-
1.0483.362الرابع = 

) للمجاالت اليت ثبت LSDبني املتوسطات احلسابية (وفيما يلي نتيجة املقارنات املتعددة 
داللة الفروق اإلحصائية بني املتغريات موضع الدراسة. 

مقارنة المتوسطات الحسابیة حسب الخبرة23جدول 

20من اكثر سنة20إلي 10منسنوات10اقل من 

-سنوات10اقل من لمجاالتكال

-0.013*سنة20إلي 10من

-0.1570.087سنة فأكثر20من 

)0.05)* دال عند مستوى (0.01** دال عند مستوى (

) على LSDيوضح نتيجة املقارنات بني املتوسطات احلسابية () 23و اجلدول التايل رقم (
حسب اخلربة. 

10اقل من أن الفرق الدال الوحيد كان بني جمموعة السابق)23يتضح من بيانات اجلدول(
وبالرجوع جلدول املتوسطات فإن الفرق لصاحل جمموعة سنة20إيل 10منوجمموعة سنوات

) 122) مقابل (27) وباحنراف معياري (142حيث كان متوسطها (سنوات10اقل من 
.سنة20إيل 10من25.2واحنراف معياري (
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اإلستراتيجيةاإلدارةتطبيقفيتسهمإنيمكنالتيالمقترحات- الرابع:المبحث
التدريسهيئةأعضاءنظروجهةمنطرابلسجامعةفي

عرض البيانات وتحليلها-أ

أن ممارسة اإلدارة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الرتبوية يسهم يف تطوير اهلياكل التنظيمية اليت 
وتنفيذها، وإزالة توضح خطوط املسؤولية والصالحية، وتسهم يف تسريع عملية اختاذ القرارات 

االزدواجية والتعارض بنها إن وجد، ومراجعة اإلجراءات اإلدارية واختصارها من أجل إزالة 
التعقيد والبريوقراطية وإتاحة املزيد من املرونة واالستقاللية للقيادات اإلدارية يف اختاذ القرارات 

ألت الباحثة عميد كلية سومن هذا املنطلقذات العالقة، باالستفادة من املوارد املتاحة
ما املقرتحات اليت تساهم يف تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية يف الرتبية يف جامعة طرابلس117

- جامعة طرابلس فقال:

إقامة دورات تدريبه املهمة والزمة داخل جامعة طرابلس بوجود و ميكن تلخيص املقرتحات 
ووتعديل وتقييم هذه األهدافعلي إتقان صياغة األهداف ومن مت تنفيذها ورقابة تطبيقها

ة اجلامعأعضاء هيئة التدريس وكافة املوظفني معرفة أمهية اإلدارة اإلسرتاتيجية بني 
املوظفني يف جامعة طرابلس و أعضاء هيئة التدريسنشر قسمات صغرية علي كافةو 

اإلسرتاتيجية إبراز دور اإلدارة و حتتوى علي كل املفاهيم املتعلقة باإلدارة اإلسرتاتيجية

ظهرا 1م يف الساعة 2017-8- 20سنة كانت املقابلة 20عبد الباسط علي ابوعزة عميد كلية الرتبية خربة أكثر املقابلة مع د 117
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ألعضاء هيئة التدريس وكافة يف التطوير ورفع املستوى التعليمي واألداء اإلداري
وعلي نفس السؤال سألت الباحثة مدير مكتب ملوظفني يف جامعة طرابلسا

-يف جامعة طرابلس وكانت إجابته كاأليت:118اجلودة
رف علي املتطلبات التصميم بعد التعو تفعيل عمل فريق إسرتاتيجية  داخل اجلامعة 

أعضاء هيئة جيب مشاركة و اليت تسمح بتطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية داخل اجلامعة
التدريس

املقارنة املرجعية مع اجلامعات و 
فصل اإلدارة العليا عن إدارة التنفيذ أو دمج كالمها.و املتقدمة حمليا وعامليا

االستنتاج-ب

عميد كلية الرتبية ومدير مكتب اجلودة يف جامعة طرابلس هي إجابات متطابقة فيما بينهم 
املقرتحاتاإلدارة اإلسرتاتيجية وتستخلص الباحثة إن يه نظرياتذلك موافقة ملا حتث علوك

-هي كما يأيت :طرابلسجامعةيفاإلسرتاتيجيةاإلدارةتسهم يف تطبيقإنميكناليت

جهة، من خالل النتائج اليت توصل إليها البحث، اليت ميكن أن تفيد يف تطوير اإلدارة من
جهة أخرى. وبناء على هذه اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس منويف توفري متطلبات اإلدارة 

:هيئة التدريس يف جامعة طرابلس أعضاءأراءحسب النتائج قدم البحث املقرتحات اآلتية

وضع قاموس خاص باإلدارة اإلسرتاتيجية يتم فيه حصر كل املفاهيم املتعلقة باإلدارة -1
يف جامعة طرابلس.اإلسرتاتيجية وتوزيعه على كافة املوظفني

. وضع آلية لرتسيخ ثقافة اإلدارة اإلسرتاتيجية لدى املوظفني يف  مجيع كليات جامعة 2
طرابلس.

صباحا واستمرت املقابلة ساعة9م يف الساعة 2017- 7-24سامل حممد مدير مكتب اجلودة يف جامعة طرابلس يف يوم -مقابلة مع د118
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التدريب على أمهية إتقان صياغة أهداف اجلامعة بوضوح والقدرة على حتليل حمتواها، -3
ألهداف. وتسخري اخلربات خلدمة اهلدف، واختيار الوسائل واألساليب املناسبة لتحقيق ا

التوعية املستمرة وإقناع املوظفني يف جامعة طرابلس بأمهية وجدوى اإلدارة اإلسرتاتيجية يف -4
كليات اجلامعة. 

إبراز دور وأمهية اإلدارة اإلسرتاتيجية يف رفع املستوى التعليمي واألداء اإلداري للموظفني -5

فتح قنوات اتصال فعالة مع أفراد ومؤسسات تعليمية يف جامعات أخرى حملية وعاملية -6
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يوضح املقرتحات4رسم بياين رقم 

اخلامسالباب

المقترحات التي یمكن إن تسهم في تطبیق اإلدارة 
اإلستراتیجیة في جامعة طرابلس

لتدریب علي اهمیة اتقان ا

صیاغة االهداف

خاص وضعقاموس
باالدارة االستراتیجیة

وضع الیة لترسیخ 
االدارة ثقافة 

االستراتیجیة

التوعیة المستمرة 
للموظفین

ابرز دور واھمیة 
االدارة االستراتیجیة

فتح قنوات اتصال فعالة
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البحثبياناتمناقشة

طرابلسجامعةيفاإلسرتاتيجيةاإلدارةمتطلبات1.5

أن اإلدارة اإلسرتاتيجية هي العملية اليت تتضمن اخلطوات اآلتية (صياغة رسالة املنظمة 
-االختيار االسرتاتيجي -صياغة اإلسرتاتيجية –التحليل االسرتاتيجي –وحتديد أهدافها 

-تنفيذ اإلسرتاتيجية 
سرتاتيجيةاإلات املتكاملة ذات العالقة بتحليل البيئة الداخلية واخلارجية، وصياغة العملي

ناسبة، وتطبيقها وتقييمها يف ضلوع حتليل أثر املتغريات املهمة عليها، وذلك مبا يضمن امل
.119جنازها يف أنشطة األعمال املختلفة احتقيق ميزة إسرتاتيجية للمنظمة، وتعظيم ب

وتعّد اإلدارة اإلسرتاتيجية أحد املفاهيم اإلدارية اليت ميكن استخدامها يف خمتلف أنواع 
املؤسسات بصفة عامة، واملؤسسات التعليمية بصفة خاصة، باعتبارها مدخًال إداريًا شامالً 
يساعد من خالل املراحل املختلفة هلا، يف حتقيق طفرات إسرتاتيجية يف أدائها، وذلك حبشد 

120ازات إسرتاتيجية طبقاً لألولويات اليت تضعها اإلدارة اجنلتحقيق طاقتها

من خالل البيانات املعروضة بواسطة املقابلة واملالحظة للباحثة وبعد حتليل البيانات
يتبني إن اإلجابات لكل من عميد كلية الطب البيطري ومدير مكتب رئاسة اجلامعة وعميد  

جامعة طرابلس هي إجابات متطابقة وكذلك موافقة ملا كلية الزراعة وعميد كلية الفنون يف
الحظته الباحثة أثناء وجودها جبامعة طرابلس وتستخلص الباحثة إن متطلبات اإلدارة 

-اإلسرتاتيجية هي كما يأيت :

الفهم -2

15ص.اتيجية. عمان: دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع) اإلدارة االسرت 2002سعد غالب ياسني، (119
) واقع املمارسات اإلدارية ملديري الرتبية التعليم يف حمافظات قطاع غزة يف ضوء معايري اإلدارة االسرتاتيجية وسبل تطويرها. رسالة 2008حامت عبد اهللا شحادة، (120

62صالرتبيةماجستري غري منشورة، غزة: اجلامعة اإلسالمية، كلية 
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غري واضح لكافة املوظفني حبيث ال ميكن أن تطبق اإلسرتاتيجيةمفهوم االدارة إنحيث 
اتيجية إيل أن يكون مجيع املوظفني علي فهم مبفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية املتطلبات اإلسرت 

تعّد اإلدارة اإلسرتاتيجية أحد املفاهيم اإلدارية اليت ميكن استخدامها يف خمتلف حيث أن 
عليه تأكدأنواع املؤسسات بصفة عامة، واملؤسسات التعليمية بصفة خاصة. وهذا ما 

والدراسات السابقة دراسة تركي بن اإلسرتاتيجيةالنظريات البد من وضوح مفهوم االدارة 
واملغريبسعد )

وجود معايري-2

أكد مجيع املبحوثني بأنه هناك معايري ونظام داخل اجلامعة ولكنه ال يسري علي اجلميع 
باجلامعة حيث البد وأكد اجلميع علي وجود خرقات يف تنفيذ السياسات والربامج اخلاصة 

أكدت. وهذا ما اإلسرتاتيجيةجزء رئيسي من متطلبات االدارة ألنهمن تطبيق هذا املتطلب 
عليه نظرية النظرية املوقفية 

املشاركة-3
البد من مشاركة كافة العاملني يف ملؤسسة وروح التعاون وخلق احلافز لدي املوظفني من 

ظرية اليت تنص علي املشاركة تتمثل يف منوذج جينزلزخالل حوافز جيدة مادية ومعنوية وجند ن
وكذلك نظرية اختاذ القرار

االتصال اجليد-4
عليه معظم تأكداالتصال تنظيمي جيد داخل اجلامعة وهذا الذي إناجلميع علي أكد

النظريات منها نظرية املنظمات والنظرية االيكولوجية 
اهلدوء واالستقرار-5

ار وهدوء ر الثانية يف تطبيق املتطلبات اإلسرتاتيجية من وجود استقحيث البد يف املرحلة 
نسيب ولكن هذه املرحلة يف جامعة طرابلس غري مستوفيه حقها حبيث كما أكد مجيع 
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املبحوثني بان هناك اسرتاتيجيات وكوادر ولكن غياب األمن واألمان أخر تطبيق 
ونشر الفوضى داخل البالد والذي اثر بسبب احلرب االسرتاجتيات يف سبع السنوات األخرية 

مباشرة يف املؤسسات التعليمة داخل الدولة وعلي وجه اخلصوص جامعة طرابلس.

اخلضوع-6
حىت نتمكن من توفري إلدارةال ميكن من تطبيق املتطلبات إذامل يكون قانون فوق اجلميع إن

مجع املتطلبات وتطبيقها داخل جامعة طرابلس
اخلطة-7

ىبعيدة املداألهدافتوفرت الرؤية واهلدف من وجود خطة متكاملة من إذاالدارة البد يف ا
التشغيلية  واألهدافاملرحلية واألهداف

اإلداريةاملهارات -8
حىت يتمكنوا من األزمةاإلداريةتكون لديهم املهارات إنيف املؤسسة القيادينيعلي كل 

جوباالقيادة بشكل الصحيح وهذا جاء يف منوذج 
الرجل املناسب يف املكان املناسب-9

اإلدارينيإاليكون يف االدارة وقدرته مبعين الاختصاصهيعمل كل موظف حسب أنالبد 
وهكذا يف مجيع الوظائف كما أكد اجلميع علي بناء هيكل تنظيمي غري جيد يف هذه 

وهذا جاء يف ،كما يصفوناجلامعة حبيث أن  يكون الرجل املناسب يف املكان املناسب
.وعبيداتالطويلدراسة

التقومي اإلسرتاتيجي-10

ختضع كل االسرتاتيجيات لعملية تقييم ملعرفة مدى تناسبها مع التغريات اليت حتدث يف البيئة 
الداخلية واخلارجية ولتقييم مدى دقة التنبؤات اليت حتتويها اخلطط يتطلب ذلك مقارنة النتائج 
الفعلية باألهداف املتوقعة من تطبيق اإلسرتاتيجية واكتشاف االحنرافات اليت قد تكون يف
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مرحلة تطبيق اإلسرتاتيجية وجند التقومي ضعيف أو مغيب يف هذه اجلامعة كما أكد املبحوثني 
يف دراسة ياسنيجاءوهذا ما انه ال تقييم وال تعدل إال بنسبة بسيطة يف اغلب األحيان.

ككلمناقشة المتطلبات

هو مفهوم غري واضح لكافة املوظفني حبيث ال ميكن أن تطبق اإلسرتاتيجيةمفهوم االدارة إن
املتطلبات اإلسرتاتيجية إيل أن يكون مجيع املوظفني علي فهم مبفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية 

تعّد اإلدارة اإلسرتاتيجية أحد املفاهيم اإلدارية اليت ميكن استخدامها يف خمتلف حيث أن 
وهي صياغة سات التعليمية بصفة خاصة واملرحلة الثانيةأنواع املؤسسات بصفة عامة، واملؤس

وهذه املرحلة الثانية يف تطبيق املتطلبات اإلسرتاتيجية وجند إن هذه املرحلة يف اإلسرتاتيجية
جامعة طرابلس غري مستوفيه حقها حبيث كما أكد مجيع املبحوثني بان هناك اسرتاتيجيات 

بيق االسرتاجتيات يف سبع السنوات األخرية كما وكوادر ولكن غياب األمن واألمان أخر تط
أكد اجلميع علي بناء هيكل تنظيمي غري جيد يف هذه اجلامعة حبيث أن  يكون الرجل 

املناسب يف املكان املناسب كما يصفون وتطبيق اإلسرتاتيجية
ولكن هذه املرحلة اسات، االسرتاتيجيات وتتضمن وضع األهداف قصرية األجل ورسم السي

مغيبة متام يف جامعة طرابلس كما أكد مجيع املبحوثني بأنه هناك معايري ونظام داخل اجلامعة 
ولكنه ال يسري علي اجلميع وأكد اجلميع علي وجود خرقات يف تنفيذ السياسات والربامج 

ضع كل االسرتاتيجيات لعملية تقييم ملعرفة مدى خيتقومي اإلسرتاتيجيوان الاخلاصة باجلامعة 
تناسبها مع التغريات اليت حتدث يف البيئة الداخلية واخلارجية ولتقييم مدى دقة التنبؤات اليت 
حتتويها اخلطط يتطلب ذلك مقارنة النتائج الفعلية باألهداف املتوقعة من تطبيق اإلسرتاتيجية 

مرحلة تطبيق اإلسرتاتيجية وجند التقومي ضعيف أو واكتشاف االحنرافات اليت قد تكون يف 
مغيب يف هذه اجلامعة كما أكد املبحوثني انه ال تقييم وال تعدل إال بنسبة بسيطة يف اغلب 
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وهذا جاء موافق مع دراسة الشيول،بعنوان: واقع اإلدارة اإلسرتاتيجية يف وزارة الرتبية األحيان،
ويرها. هدفت الدراسة إىل تعرف واقع اإلدارة اإلسرتاتيجية والتعليم يف األردن وبناء أمنوذج لتط

يف وزارة الرتبية والتعليم يف األردن. توصلت إىل أن أهم املعوقات لتطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية  
كانت معيقات مالية يليها معيقات إدارية وفنية، وكانت النتائج عدم وجود فروق دالة بني 

العليا يف الوزارة ألبعاد (صياغة األهداف اإلسرتاتيجية، متوسطات درجة ممارسة اإلدارة 
والتخطيط والتنفيذ، والرقابة) تعزى للجنس. وعدم وجود فروق دالة يف أبعاد (التخطيط 
والتنفيذ، والرقابة، والتقييم) تعزى للمؤهل العلمي. وبيت كذلك وجود فروق يف األبعاد 

ج الدراسة بناء منوذج لتطوير اإلدارة مجيعها، تعزى للمستوى الوظيفي. ويف ضوء نتائ
اإلسرتاتيجية يف وزارة عناصر: حتليل الوضع القائم وصياغة اإلسرتاتيجية املستقبلية، تطبيق 

والتقومي.واملتابعةاإلسرتاتيجية،

أعضاءنظروجهةمنطرابلسجامعةيفاإلسرتاتيجيةاإلدارةمتطلباتتطبيقدرجة2.5
اجلامعةهذهيفالتدريسهيئة

من خالل نتائج التحليل الوصفي للبيانات وبداية مع إمكانية تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية يف 
جامعة طرابلس.هيئة التدريس يفأعضاءجامعة طرابلس حسب أراء 

املتطلبات العامة لإلدارة اإلسرتاتيجية: -أوالً 

حسب  النتائج الواردة املتعلقة بإمكانية تطبيق فقرات املتطلبات العامة لإلدارة اإلسرتاتيجية 
يف جامعة طرابلس من وجهة نظر عينة البحث أظهرت النتائج أن إمكانية تطبيق يف هذا 

) 1.1)، وباحنراف معياري (2.6
وقد جاء

) 1.09)  وباحنراف معياري (2.89
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العاملني لديها عند
الشديد على ذلك. وحصلت عبارة (يظهر موظفني اجلامعة قدرا كبري من احلماس للعمل 

) تساعد على توفري فهم 1.01) واحنراف معياري (2.78والرضا عنه) مبتوسط حسايب (
فني اجلامعة  كأدىن درجة إلمكانية التطبيق متكامل للرغبة العمل واألداء اجليد للموظ

للفقرات، وقد يشري إىل أن أنظمة اهلياكل اجليدة مل تكن مفعلة بالصورة املرضية وجند يف 
مبتوسط حسايب املرتبة الثالثة (يتمتع موظفني اجلامعة بدرجة عالية من الكفاءة واالنضباط)

رات هي الفقرة (تتوافر لدى ) بينما كانت اقل الفق1.07) واحنراف معياري (2.77(
) واحنراف 2.31موظفني اجلامعة املعرفة بعمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية) مبتوسط حسايب(

) ويشري هذا للضعف إمكانية التطبيق بسبب عدم املعرفة بعمليات اإلدارة 0.9معياري(
اإلسرتاتيجية.

درجة إمكانية تطبيق فقرات متطلبات صياغة اإلسرتاتيجية: حسب النتائج املتعلقة ب-ثانيًا 

اإلسرتاتيجية الصياغةاجبامعة طرابلس، ميارسو هيئة التدريسأعضاءإىل أن عينة البحث من 
لكون التخطيط طويل األمد يشرتك مع اإلدارة اإلسرتاتيجية من الناحية الشكلية يف هذا 

)  وقد جاء اعلي 1.1) واحنراف معياري (2.6
فقرات هذا احملور الفقرة (تشجع اجلامعة موظفيها علي التجديد واإلبداع متوسط بني

)  1.12)واحنراف معياري (2.94واالبتكار طرق أفضل جلودة األداء ) مبتوسط حسايب (
) 2.98يليها الفقرة (تتم برجمة اخلطط بعيدة املدى إيل خطط سنوية ) مبتوسط حسايب(

ل، قد يعود إىل رأي عينة البحث إمكانية استقالل 0.83واحنراف معياري (
اجلامعة يف حتديد رسالتها، كما أن حصول عبارة تعزز أهداف الكلية حتقيق رؤيتها على 
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ريب، ويهمل أهدافها على املدى التخطيط يف اجلامعة بوضعه احللي يتم قط على املدى الق
البعيد.

ثالثا متطلبات تطبيق اإلسرتاتيجية: حسب النتائج املتعلقة بإمكانية تطبيق أظهرت أن تطبيق 

مقارنة مبجاالت متطلبات وهو أقل متوسط حسايب
اإلدارة اإلسرتاتيجية، وميكن تفسري ذلك إىل أن عينة البحث، متارس التطبيق اإلسرتاتيجي 
لكون التخطيط طويل األمد يشرتك مع اإلدارة اإلسرتاتيجية من الناحية الشكلية، حيث 

وعة. يصل كال النوعني من التخطيط إىل إعداد سياسات وبرامج لتنفيذ األهداف املوض

كما أن حصول عبارة حرص اجلامعة عطی جانب املبدعني املؤهلني لتحقيق أهدافها على 

على جلب الكوادر العلمية املبدعة واملؤهلة تأهيًال علميًا عالياً، كما أن حصول عبارة حتفيز 
قاد

يكون مرد ذلك إىل كون اجلامعة ال ترتك بدقة إمكانيات االلتزام املتوافر لدى أفرادها لتحديد 
مسارها.

رابعا: متطلبات تقومي اإلسرتاتيجية

ت تقومي اإلسرتاتيجية من وجهة نظر عينة البحث حسب النتائج املتعلقة بإمكانية تطبيق فقرا
ل
وميكن تفسري ذلك إىل أن عينة البحث، مما يؤشر إيل اقل من متوسط إمكانية  متطلبات 

اإلسرتاتيجي لكون التخطيط طويل تقومي اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس و ميارس التقومي 
األمد يشرتك مع اإلدارة اإلسرتاتيجية يف التغذية الراجعة، كما أن حصول فقرة تغطي عملية 

على أعلى درجة تطبيق يف هذا التقومي كافة اجلوانب الداخلية واخلارجية يف أداء اجلامعة
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ك إىل رأي عينة البحث ) رمبا يعود ذل1.3) واحنراف معياري(2.52
إلمكانية ذلك من وجهة نظرهم، كما أن حصول عبارة ال تعدل اخلطط واألهداف يف ضوء 

حتليل نتائج البيئة اخلارجية للجامعة املعروفة بتميزها يف جماالت معينة على أدىن درجة  
ال تضع 

جامعات حملية أو يف حسبنها مراقبة أداء اجلامعة يف وضعها احلايل مع أداء اجلامعة ثانية يف
عاملية متميزة.

هيئة أعضاءمن تكرار إجابات العينة أي أن  من خالل النتائج الذي ظهرت حسب 
ونسبها على كل اختيار من االختيارات ، وكذلك املتوسط التدريس يف جامعة طرابلس 

جند أن متوسطاحلسايب املرجح 

) فقرات 7
5بدرجة غري موافق مقابل (

مما يدل )2.60د ما إال إن درجته كانت ضعيف وهي اقرب إىل غري موافق (إىل موافق إىل ح
أعضاءيف جامعة طرابلس من وجهة نظر علي صعوبة إمكانية تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية

. هيئة التدريس يف جامعة طرابلس

هبة من حيث األهداف ولكن ختتلف معها يف سةان هذه الدراسة جاءت موافقة لدر وجند أ
وكانت الدراسة بعنوان: واقع اإلدارة اإلسرتاتيجية يف اجلامعات الفلسطينية يف النتائج 

حمافظات غزة وسبل تطويرها. هدفت إىل التعرف إىل واقع اإلدارة اإلسرتاتيجية يف اجلامعات 
سة إىل عدة نتائج، أمهها: إن الفلسطينية يف حمافظات غزة وسبل تطويرها. وتوصلت الدرا

التحليل البيئي (البيئة الداخلية أو اخلارجية) حصل على املرتبة األوىل يف درجة ممارسة 
عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية، بينما جاء التقييم والرقابة يف املرتبة األخرية. كما أن اهتمام 
ع احمللي كان بدرجة فوق املتوسط لكن 
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دراسة الشامسي،  بعنوان: قياس فعالية -
البشرية يف وزارة الرتبية دراسة ميدانية تطبيق التخطيط االسرتاتيجي يف إدارة، وتنمية املوارد 

على وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان. هدفت إىل التعرف على األسس، واملبادئ العلمية 
اليت يقوم عليها التخطيط االسرتاتيجي، والتعرف على مدى فعاليته يف تنمية املوارد البشرية 

شاكل والتحديات اليت تواجه عملية التخطيط بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان، وتبيان امل
االسرتاتيجي. وحصلت الدراسة إىل عدة نتائج، أمهها: أن التخطيط االسرتاتيجي يساعد 
على التنبؤ باملشكالت اليت قد تواجه منظمات الرتبية والتعليم، واالستعداد حللها قبل 

وقوعها، كما يساعد املديرين على التنبؤ بالتغريات البيئية ا
يساعد على قراءة املستقبل، واالستعداد له، ويساعد العاملني يف منظمات الرتبية، والتعليم 

تطبيقوإمكانيةأمهيةحولالتدريسهيئةأعضاءإجاباتيفالفروقالتحليل3.5
طرابلسجامعةيفسرتاتيجيةإلااالدارة

اإلدارةتطبيق متطلباتيفأعضاء هيئة التدريس إجاباتبنيإحصائيادالةفروقتوجد
)اخلربة–العلمياملؤهل–العملاآلتية(نوعللمتغرياتوفقاطرابلسجامعةيفاإلسرتاتيجية

نتيجة حتليل البيانات فروض البحث:ويف هذا املبحث سوف يتم مناقشة البيانات حسب 

من حيث نوع العمل هيئة التدريسأعضاءإجاباتالفروق بين  -

األول نوع العمل (المسمي الوظيفي): -
ومن خالل التحليل الوصفي للبيانات وبداية مع عناصر املتغري املستقل األول يف هذه 

جندالدراسة وهو املسمي الوظيفي وبناء علي فرض البحث وهو
(وظيفة عليا"رئاسة جامعة وعميد كلية ومدير إدارة")وجمموعة وكيل  األول كانت بني جمموعة



146

كلية وجمموعة أخرى(موظفني مكاتب التخطيط واملتابعة ومكاتب اجلودة) أما الفروق الدالة 
مدير إدارة") وجمموعة( –

أما بقية الفروق فلم تصل إىل مستوى جامعة وعميد كلية ومدير إدارة") وجمموعة وكيل كلية
أما الفروق لصاحل من فكان لصاحل جمموعة وظيفة عليا حسب التقسيم (رئاسة الداللة

لصاحلا. 

تفسري النتيجة بالرغبة الشديدة وبناء على ذلك تكون الفرضية ا (األوىل) اليت أوضحت
للموظفني بضرورة  إمكاني

والتحديث، حيث يرون من خالل تطبيقها ستكون سبيال نظرا حلاجتهم املاسة للتطوير
املبعوث، أن ممارسة اإلدارة وهذا ما أكد عليه 

سهم يف تطوير اهلياكل التنظيمية اليت توضح خطوط اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الرتبوية ي
املسؤولية والصالحية، وتسهم يف تسريع عملية اختاذ القرارات وتنفيذها، وإزالة االزدواجية 
والتعارض بينها إن وجد، ومراجعة اإلجراءات اإلدارية واختصارها من أجل إزالة التعقيد 

تقاللية للقيادات اإلدارية يف اختاذ القرارات ذات والبريوقراطية وإتاحة املزيد من املرونة واالس
العالقة، باالستفادة من املوارد املتاحة.

من حيث نوع المؤهل العلمي  للمتغير هيئة التدريسأعضاءإجاباتالفروق بين -
الثاني نوع المؤهل العلمي: 
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الثاين يف هذه ومن خالل التحليل الوصفي للبيانات وبداية مع عناصر املتغري املستقل 
الدراسة وهو املؤهل العلمي وبناء علي فرض البحث ظهرت النتيجة دال عند مستوى داللة 

متوسطة.
) وهي قيمة غري ذات داللة إحصائية  f(1.975حبيث جند قيمة (

) 0.01) وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (7.901
وملعرفة داللة الفروق بني مستويات متغري املؤهل العلمي مت تطبيق طريقة املقارنات بني 

).(LSDاملتوسطات احلسابية 
) وهي قيمة غري ذات داللة إحصائية.1.685وكانت ا

) وملعرفة 0.01) وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (5.778
داللة الفروق بني مستويات متغري املؤهل العلمي مت تطبيق طريقة املقارنات بني املتوسطات 

) وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند 4.726ت  = ((LSDاحلسابية 
). 0.01مستوى داللة (

) أن الفروق الدالة وفقًا للمجاالت على LSDيتضح من بيانات نتائج مقارنة الفروق (

منهما، وكانت لصاحل جمموعة الدكتوراه حيث كان املتوسط ) لكل 0.05عند مستوى (
)بني جمموعة 0.5) واحنراف معياري (24.8) مقابل (7.71) باحنراف معياري(32(

) لكل منهما، وكانت لصاحل جمموعة 0.05الدكتوراه ، وجمموعة املاجستري عند مستوى (
) واحنراف 24.5() مقابل7.71) باحنراف معياري(32الدكتوراه حيث كان املتوسط (

). 1معياري (

أما
) واحنراف 31,8)،.لصاحل جمموعة البكالوريوس حيث كان متوسط حسايب (0.05(

) واحنراف 27,4) مقابل الدكتوراه كان املتوسط احلسايب (7,04معياري (
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) 0.01).بني جمموعة الدكتوراه و جمموعة الدراسات العليا عند مستوى (6,3معياري(
) واحنراف معياري 27,4..لصاحل جمموعة دكتوراه  حيث كان املتوسط احلسايب (

) .. لصاحل جمموعة 0.01)بني جمموعة الدكتوراه واملاجستري عند مستوى (6,03(
) ومقابل دكتوراه 2,5عياري () واحنراف م36,3املاجستري حيث كان املتوسط احلسايب (

)بني جمموعة أخرى و جمموعة الدراسات 6,03) واحنراف معياري(27,4مبتوسط احلسايب (
) 29)، لصاحل جمموعة أخرى حيث كان املتوسط احلسايب (0.01العليا عند مستوى (

) واحنراف 18,3)وجمموعة الدراسات العليا مبتوسط حسايب (3,12واحنراف املعياري(
) .لصاحل 0.05)بني جمموعة أخرى و جمموعة املاجستري عند مستوى (10,5(معياري 

) وجمموعة 2,5) واحنراف معياري (36,3جمموعة ماجستري حيث كان مبتوسط حسايب (
)أما بقية الفروق فلم تصل إىل 3,12) واحنراف معياري (29أخرى مبتوسط حسايب (

مستوى الداللة .

دارة اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس فروق ذات داللة إذا  إلمكانية تطبيق متطلبات اإل
) يف درجات تقدير موظفني جامعة طرابلس تبعًا ملتغري 0.05إحصائية عند مستوى داللة (

املؤهل العلمي عند كل متطلب من متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية، وعلى مستوى املتطلبات  
)، وبناء على ذلك تكون 0.05من () أكرب Fكافة، حيث جاءت قيمة مستوى الداللة لـ (

الفرضية (الثانية) اليت وضعت من وتفسر هذه النتيجة بأن عينة البحث قد ميتلكون فهماً 
اإلمكانية تطبيق متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس، حيث إن ما متقارب

ملهم.مألوفة لديهم، وهم قادرون على ممارستها أثناء عتتضمنه من ممارسات هي

من حيث الخبرة هيئة التدريسأعضاءإجاباتالفروق بين -
ومن خالل التحليل الوصفي للبيانات وبداية مع عناصر املتغري املستقل الثالث يف هذه 

أن الفرق الدراسة وهو اخلربة وبناء علي فرض البحث ظهرت النتيجة دال عند مستوى داللة
وبالرجوع سنة20إيل 10منوجمموعة سنوات10اقل من الدال الوحيد كان بني جمموعة 
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حيث كان متوسطها سنوات10اقل من جلدول املتوسطات فإن الفرق لصاحل جمموعة 
10من25.2) واحنراف معياري (122) مقابل (27) وباحنراف معياري (142(

.سنة20إيل 
ة تتطلب منه أن يكون الطويل، أن ممارسة اإلداري لوظائفه األساسيهذا ما جاء بهوجند

على علم بوظائف دوره ومتطلباته وأبعاده، وأنه حيسن يف الوقت نفسه تبصر منطلقاته 
الفلسفية ومدى تكامل مفاهيم النظرية اليت يعتمدها يف ممارسة عملية االختيار بني البدائل 

واحتماالت املواقف اليت يقابلها ويتعامل معها. 

منطرابلسجامعةيفاإلسرتاتيجيةاإلدارةتطبيقيفتسهمإنميكناليتاملقرتحات4.5
التدريسهيئةأعضاءنظروجهة

اإلسرتاتيجيةهناك العديد من املعايري اليت البد من وجودها حىت نتمكن من تطبيق االدارة 
ما املقرتحات اليت تساهم يف هيئة التدريس أعضاء إجابةومن خالل داخل املنظمة (اجلامعة) 

-اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس:تطبيق 

من خالل النتائج اليت توصل إليها البحث، اليت ميكن أن تفيد يف تطوير اإلدارة من جهة، 
ويف توفري متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس من

جهة أخرى. وبناء على هذه النتائج قدم البحث املقرتحات اآلتية:

باإلدارة اإلسرتاتيجية يتم فيه حصر كل املفاهيم املتعلقة باإلدارة وضع قاموس خاص -1
اإلسرتاتيجية وتوزيعه على كافة املوظفني يف جامعة طرابلس.

. وضع آلية لرتسيخ ثقافة اإلدارة اإلسرتاتيجية لدى املوظفني يف  مجيع كليات جامعة 2
طرابلس.

ضوح والقدرة على حتليل حمتواها، التدريب على أمهية إتقان صياغة أهداف اجلامعة بو -3
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وتسخري اخلربات خلدمة اهلدف، واختيار الوسائل واألساليب املناسبة لتحقيق األهداف. 

التوعية املستمرة وإقناع املوظفني يف جامعة طرابلس بأمهية وجدوى اإلدارة اإلسرتاتيجية يف -4
كليات اجلامعة. 

رفع املستوى التعليمي واألداء اإلداري للموظفني إبراز دور وأمهية اإلدارة اإلسرتاتيجية يف-5

فتح قنوات اتصال فعالة مع أفراد ومؤسسات تعليمية يف جامعات أخرى حملية -1

اجلامعات.

-:اآلتيةأكدت عليه النظريات والدراسات السابقة وهذا ما 

من اإلسرتاتيجية: (عدم كفاية وضع اآلتيةيف ظل املفاهيم واالفرتاضات اإلسرتاتيجيةاإلدارة 
، وضرورة احملافظة على تكيف اإلسرتاتيجيةقبل اإلدارة العليا، بل البد من إدارة عملية تنفيذ 

،  اإلسرتاتيجيةورقابة إسرتاتيجيةعن تنظيم اسرتاتيجي وقيادة أياالسرتاتيجي ال ينجح مبن 
. 121حتويل املنظمات)اإلسرتاتيجيةكما أن اإلدارة 

ويطلق لفظ اإلسرتاتيجية على األهداف احملددة ووضع البدائل ومقارنة التكاليف والفوائد 

فهي تعطى فهي الوسيلة العصرية املالئمة لتطورات القرن احلادي والعشرين، ،122للتنفيذ 

فاإلسرتاتيجية خطة عمل طويلة املدى حتدد أسلوب مؤسسات التعليم العلي لبلوغ أهدافها 
.احلسينكما وفق مع دراسة خمتار  ودراسة اإلسرتاتيجية باستخدام موارد معينة يف بيئة متغرية  

.80ص، القاهرة: مركز اخلربات املهنية لإلدارة (مببك)، 1) منهج اإلدارة العليا: اإلدارة االسرتاتيجية "املبادئ واألدوات". ج2004عبد الرمحن توفيق، (121
11صجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، األردن.) التخطيط اإلسرتاتيجية مفهومه وإطاره اإلرشادي ومراحله املختلفة. عمان: 2005ابراهيم تركي عبيدات،  (122
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السادسالباب

الخالصة

البحثنتائج1.6
توصل هذا البحث إيل التعرف إيل متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس من 

(رئاسة اجلامعة وعمداء الكليات وكيل مكتب عميد هيئة التدريسأعضاءوجهة نظر 
وموظفني مكاتب التخطيط واملتابعة وموظفني مكاتب اجلودة) .

أمهها الفهم واملشاركة وتطبيق املعايري واالتصال اجليد واهلدوء واالستقرار -1
واخلضوع للقوانني واخلطة واملهارات اإلدارية والرجل املناسب يف املكان 

ياملناسب والتقومي االسرتاجت
إن تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية حصلت علي تقدير ضعيف لذي إجابات -2

علي صعوبة تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية مما يدلهيئة التدريسأعضاء
داخل اجلامعة.

وإمكانيةيف أمهية هيئة التدريسعضاءأإجاباتوجود فروق دالة بني -3
تطبيق متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة طرابلس وفقا للمتغريات 

اخلربة)-املؤهل العلمي - اآلتية (املسمي الوظيفي 
رتحات اليت تساهم يف تطبيق اإلدارة كما قدم البحث العديد من املق-4

وضع وأمههاهيئة التدريسأعضاءأراءحسب اإلسرتاتيجية يف جامعة 
و اإلسرتاتيجيةثقافة االدارة آليةووضع اإلسرتاتيجيةباإلدارةقاموس خاص 
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وفتح قنوات والتوعية املستمرةاألهدافغة اصيوإتقانأمهيةالتدريب علي 
.اتصال فعالة وإبراز دور أمهية االدارة اإلسرتاتيجية 

التوصيات2.6

توصي الباحثة بالتوصيات اآلتية ترى أمهيتها يف موضوع اإلدارة اإلسرتاتيجية وتطبيقها داخل 
امعات الليبية.اجلجامعة طرابلس وكافة 

أهم التوصيات:

توفري قاعدة معلومات جيدة لتحقيق بنود التخطيط االسرتاتيجي من خالل االعتماد .1
على نظم املعلومات اإلدارية والتقنيات احلديثة.

2.
ات اليت تتالءم مع االجتاهات التغيري واإلبداع، وتفويض الصالحيات، وغريها من الدور 
احلديثة بصفة عامة واإلدارة اإلسرتاتيجية بصفة خاصة. 

توفري ثقافة تنظيمية تتالءم مع تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية بالتخلي عن األساليب .3
التقليدية والروتينية يف إدارات اجلامعات واخص جامعة طرابلس.

ين مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية، ووضع اختيار قيادات إدارية حمفزة، قادرة على تب.4
اسرتاتيجيات وخطط ومناذج التطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية، وتوفري املناخ املناسب يف 

إدارات اجلامعات هلذا التطبيق.

5.
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واملراجعاملصادر

الكرميالقران

كامل السيد غراب اإلدارة اإلسرتاتيجية  (أصول علمية وحاالت عملية) كلية العلوم 
جامعة امللك سعود  

فهد بن عبد اهللا النعيم اإلدارة اإلسرتاتيجية وجودة التفكري -مصطفي حممود ابوبكر و د
والقدرات يف املؤسسات املعاصرة

رجعيات خارطة الطريق لإلدارة وإعادة مد حممد إبراهيم اإلدارة اإلسرتاتيجية آليات ومحم
اهليكلة 

عبدا حلميد عبد الفتاح املغريب اإلدارة اإلسرتاتيجية 
(تصور املقرتح للتخطيط االسرتاتيجي يف إدارة املؤسسات 2003حسن املبعوثحممد

التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية)جملة الرتبية 
منهج اإلدارة العليا اإلدارة اإلسرتاتيجية املبادئ واألدوات ،مركز 2004عبدا لرمحن توفيق 

اخلربات املهنية (ملبك) 
كريا مطلك الدوري االدارة االسرتاتيجية مفاهيم وحاالت دراسية عمان اليازوي 

التوزيع االدارة االسرتاتيجية  عمان دار اليازوري العلمية للنشر و 2002سعد غالب ياسني 
)، أثر اإلدارة اإلسرتاتيجية على كفاءة وفعالية األداء (دراسة)، 2010مد تبيدي (حم

السودان: جامعة النيلني،
, RetrievedManagement", Business Dictionar"Strategic↑

d2017. Edite-8-7
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)، اإلدارة اإلسرتاتيجية لتحسني القدرة التنافسية للشركات وفقاً 2010فيصل القحطاين (
ملعايري األداء االسرتاتيجي وإدارة اجلودة الشاملة، اململكة املتحدة: اجلامعة الدولية 

الربيطانية، 
تيجي)امحد سيد مصطفي اإلدارة اإلسرتاتيجية(دليل املدير العريب للتفكري والتغيري االسرتا

حممدتبيدي (2010)، أثر اإلدارة اإلسرتاتيجية على كفاءة وفعالية األداء (دراسة)، 
السودان: جامعة النيلني، 

(السلوك اإلداري االسرتاتيجي عند املدير الفلسطيين دراسة تطبيقية 2002ماجد حممد الفرا 
علي مصانع البالستيك واالحدية يف قطاع غزة) العدد التاسع واخلمسون 

2015ابراهيم البشري جرجر 
العلمية العدد االول 

التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية وأثرة علي كفاءة اداء (2015عادل بكر الغالييين

إدارة املخاطر)  - إدارة املعرفة–نبيل مرسي _د امحد سليم اإلدارة اإلسرتاتيجية(إدارة التنافسية 
كلية التجارة جامعة اإلسكندرية 

للتفكري والتغيري االسرتاتيجي)  امحد سيد مصطفي اإلدارة اإلسرتاتيجية(دليل املدير العريب
كلية التجارة جامعة بنها  

عايدة سيد اخلطاب اإلدارة اإلسرتاتيجية املتقدمة  كلية التجارة جامعة عني مشس  
مصطفي حممد ابوبكر التفكري االسرتاتيجي وإعداد اخلطة اإلسرتاتيجية  

هكذا عادت القدس"ماجد عرسان الكيالين يف كتابه "هكذا ظهر جيل صالح الدين و 
، اإلدارة اإلسرتاتيجية2001عبد احلميد عبد الفتاح املغريب
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سليمان بن عبدالرمحن آل الشيخ  ،  ندوة االدارة االسرتاتيجية  ىف مؤسسات التعليم العاىل   
،السعودية   

حامد امحد بدر  االدارةاالسرتاتيجية 

،اإلدارةوالتخطيطاالسرتاتيجي،دارالفكر،القاهرة1995عايدةسيدحطاب

دراسة مقدمة من الطالب إياد علي حيىي الدجين ، إشراف الدكتور / عليان عبد اهللا 
احلويل ، استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف أصول الرتبية ( اإلدارة 

جلامعة اإلسالمية يف ضوء مواقع التخطيط االسرتاتيجي يف ا2006هـ ـ 1427) الرتبوية
، معايري اجلودة

مصطفي حممود عفيفي مبادئ واصول علم االدارة  

سامي عبدا لرمحن املوازنات التخطيطية يف القران الكرمي االقتصاد اإلسالمي. 

عبداحلميد عبدالفتاح املغريب االدارة االسرتاتيجية (ملواجهة حتديات القرن احلادي 
والعشرين). 

2عبداحلميد عبد الفتاح املغرىب، االدارة االسرتاتيجية ، جمموعة النيل ،القاهرة ،ط

،اإلدارةاإلسرتاتيجية،داروائلللنشر،عمان2000فالحاحلسيين

عبد احلميد عبد املطلب االدارة االسرتاتيجية يف بيئية االعمال كلية التجارة جامعة عني 
مشس 

بت عبدالرمحن إدريس & د. مجال الدين حممد املرسى، اإلدارة االسرتاتيجية (مفاهيم ثا
ومناذج وتطبيقات )
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الناشر ،)مفاهيموحاالتتطبيقية1993 (كتاباإلدارةاإلسرتاتيجيةامساعيل حممد السيد  
املكتبالعريب احلديث

إمساعيل حممد السيد اإلدارة اإلسرتاتيجية (مفاهيم وحاالت تطبيقية) كلية التجارة جامعة 
اإلسكندرية 

امحد سيد مصطفى اإلدارة اإلسرتاتيجية (دليل املدير العريب للتفكري والتغيري 
االسرتاتيجي)كلية التجارة جامعة بنها 

،اإلدارةوالتخطيطاالسرتاتيجي،دارالفكر،القاهرة1995عايدةسيدحطاب

ج،اجلزائر .م.،الرتشيداالقتصاديللطاقاتاإلنتاجيةفياملؤسسة،د1993أمحدطرطار،

االدارة االسرتاتيجية (بقياس االداء  املتوازن) مكتبة الكتب 2009عبداحلميد املغريب 
العربية املنصورة 

ية سرتاتيجية يف االجهزة احلكوم:واقع االدارة اال2006ليلي بنت سعد اهلاشم 
السعودية جامعة سعود السعودية

ر االدارة االسرتاتيجية  دار النهضة العربية للنش1994حامد بدر

االدارة االسرتاتيجية (مدخل متكامل) مطبعة دار السالم القاهرة   2008صالح سالم 

االدارة االسرتاتيجية (املفاهيم والتطبيقات)جامعة حلوان 2016صالح الدين امساعيل 
القاهرة 

االدارة االسرتاتيجية االصول واالسس العلمية االسكندرية 2003د امحد عوض حمم
الدار اجلامعية 

عايدة سيد اخلطاب االدارة االسرتاتيجية املتقدمة  
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علمية للنشر والتوزيع عمان ية دار اليازوري الاالدارة االسرتاتيج2010سعد ياسني 

امحد بدر اصول البحث العلمي ومناهجه  الناشر وكالة املطبوعات عبداهللا حرمي 
الكويت 

،مناهج البحث العلمي تطبيقات ادارية واقتصادية عمان دار 1999امحد حسني الرفاعي 
وائل للطباعة والنشر الطبعة الثانية  

(تصور املقرتح للتخطيط االسرتاتيجي يف إدارة املؤسسات 2003عوث حسن املبحممد
التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية)جملة الرتبية 

) اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمة سلوك األفراد واجلامعات 2006هاين عبد الرمحن  الطويل(
والتوزيع،، عمان: دار وائل للنشر والطباعة 4يف النظام. ط

) اإلدارة اإلسرتاتيجية (مفاهيم ومناذج تطبيقية). 2006إدريس، ثابت، واملرسي، مجال (
القاهرة: الدار اجلامعية. 

) منهج اإلدارة العليا: اإلدارة االسرتاتيجية "املبادئ 2004توفيق، عبد الرمحن (
)، القاهرة: مركز اخلربات املهنية لإلدارة (مببك1واألدوات". ج

) تصور مقرتح لتطبيق التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم 2002حسني، حسن خمتار (
اجلامعي املصري. جملة الرتبية

) القيادة اإلسرتاتيجية ودورها يف صياغة التوجه 2001حسني، علي أبو بكر (
االسرتاتيجي اجلامعي. رسالة ماجستري غري منشورة، عدن: جامعة عدن، اليمن  احلسيين، 

2000ن (فالح حس
وائل للطباعة، األردن.
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) العالقة بني التوجه االسرتاتيجي لدى اإلدارة العليا يف اجلامعات 2006الدهدر مروان (
دراسة ميدانية على جامعات قطاع غرة مرسالة ماجستري، –

امعة. اإلسالمية، غزة.اجل

الت دراسية. عمان: دار ) اإلدارة االسرتاتيجية: مفاهيم وحا2005كريا مطلك الدوري، (ز 
اليازوي. 

) التخطيط الرتبوي. دمشق: جامعة دمشق، كلية الرتبية2007رمحة، أنطون (

لعايل ) اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف مؤسسات التعليم ا2007إبراهيم عباس (
لدول جملس التعاون اخلليجي. ورقة عمل مقدمة يف الندوة اإلقليمية بعنوان "إدارة املوارد 

البشرية" ومتطلبات االرتقاء مبؤسسات التعليم

) اإلدارة االسرتاتيجية (مفاهيم وحاالت تطبيقه). القاهرة: 2000السيد، امساعيل حممد (
الدار اجلامعية.

فعالية تطبيق التخطيط االسرتاتيجي يف إدارة، وتنمية املوارد ) قياس 2010سامل الشامسي، (
البشرية يف وزارة الرتبية دراسة ميدانية على وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان. رسالة 

.184ماجستري غري منشورة، جامعة تشرين، 

األردن وبناء ) واقع اإلدارة اإلسرتاتيجية يف وزارة الرتبية والتعليم يف 2005منذر الشيول، (
أمنوذج لتطويرها. أطروحة دكتوراه غري منشورة، عمان: اجلامعة األردنية، األردن.

) واقع املمارسات اإلدارية ملديري الرتبية التعليم يف حمافظات 2008شحادة، حامت عبد اهللا (
ة، قطاع غزة يف ضوء معايري اإلدارة االسرتاتيجية وسبل تطويرها. رسالة ماجستري غري منشور 

غزة: اجلامعة اإلسالمية، كلية الرتبية.

) اإلدارة االسرتاتيجية. القاهرة: األكادميية احلديثة. 2003باسم مشس الدين، (
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) اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمية سلوك األفراد 2006هاين عبد الرمحن الطويل، (
ع، عمان: دار وائل للنشر والطباعة والتوزي4واجلامعات يف النظام. ط

) اإلدارة اإلسرتاتيجية (دارة األلفية الثالثة). القاهرة: الدار اجلامعية 2007العارف، نادية (
للنشر.

) دور املعلومات احملاسبية يف تفعيل اإلدارة 2005عبد العظيم، حممد حسن حممد (
اإلسرتاتيجية يف املنظمات. جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، 

هـ) اإلدارة االسرتاتيجية يف البنوك اإلسالمية. 1425م/ 2004(عبد احلميد املغريب، 
مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر، البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث 

والتدريبات

) اإلدارة االسرتاتيجية بقياس األداء املتوازن. القاهرة: جمموعة 2006عبد احلميد املغريب، (
النيل العربية، مصر

) مدخل اإلدارة االسرتاتيجية ومتطلبات 2008عبد العظيم (و ، اهلاليلاليل مصطفىاهل
تطبيقه يف كليات جامعة املنصورة. جملة حبوث الرتبية النوعية، 

. املستقبلمنظماتبناء: االسرتاتيجيةاإلدارة) . م2003(أبوناعمعبداحلميد
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األردن. دراسيةوحاالتوعملياتمفاهيم: االسرتاتيجيةاإلدارة) . م2005. (زكرياالدوري،
.داراليازوري: 

املطبوعاتوكالةالكويت) الثانيةالطبعة. (التنظيميالفكرتطور) م1980(علي السلمي،

احلاديالقرنحتدياتملواجهةاإلسرتاتيجيةاإلدارة) . م1999. (املغريب،عبداحلميد
. (الطبعة األوىل) . القاهرة : جمموعة النيل العربية .والعشرين

احلكوميةاألجهزةيفاإلسرتاتيجيةاإلدارةواقع). م2006(،اهلاشمسعدبنتليلى
.سعودامللكجامعةاإلدارية،العلومماجستري،كليةرسالةالسعودية،
والفرصاملخاطر: االسرتاتيجيالتخطيط) م2003(اينسفايلر،روبرتجونوبرايسون،

) .م1988سنةالرتمجةقبلالكتابنشر(ن.د) . األوىلالطبعة. (للمخططني

دار: األردن) . األوىلالطبعة. (كليمنظور: املنظماتإدارة). م2003. (حرمي،حسني
.احلامد

النحويداراإلجيابية،الشورى). م1988( النحويعليعدنان
.للنشر،الرياض

.النشر،عماندارواملعاصرة،األصالةبنيالشورى). م1985( التميميعزالدين
: الرياض. - –هياكلها: املنظمات) . م2001. (هال،ريتشارد

) .م1991سنةالرتمجةقبلالكتابنشر(العامةاإلدارةمعهد
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امللحقات

الرسم البياين للمؤهل العلمي حسب املسمى الوظيفي.1

الرسم البياين ملدة اخلربة حسب املسمى الوظيفي.2
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الرسم البياين للحالة االجتماعيه حسب املؤهل العلمي .3

الرسم البياين للحاله االجتماعيه حسب املسمى الوظيفي.4
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اإلستبانة .1

كانت االستبانه يف شكلها النهائي كاأليت بعد التعديل: 

دولة ليبيا

جامعة طرابلس

الكرام/اإلخوة

حتية طيبة وبعد ،،،،

أفضل املستويات إيلالواجب للوصول بالقطاع أداءيف الوقت الذي نقدر فيه حرصكم علي العمل وتفانيكم يف 
والفائدة األمهيةوأقصى درجات النجاح للمسامهة يف بناء هذا الوطن املعطاء ،يسرنا أن نستفيد من خرباتكم ملا هلا بالغ 

البحث العلمي.إثراءيف خدمة العلم ومسامهة منكم معنا يف 

الذي حناول من خالله احلصول علي معلومات ستبيانعليه نأمل من حضرتكم التكرم باإلجابة علي فقرات هذا اال
يفدراسةنظرمنإالسرتاتیجیةإالدارةتطبیقوبيانات علمية صادقة حول 

طرابلس
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الدراسة دافأهحقائق العلمية اليت حتقق إيلوذلك لتحليل هذه البيانات حتليال علميا ودراستها دراسة وافية للوصول 
منوذج للمؤسسة أقدميف حبثي سوف وأناهي سبيل الوحيد لرفع كفاءة جامعة طرابلس اإلسرتاتيجيةاإلدارةإنأرىوأنا

اإلسرتاتيجيةاإلدارةالتعليمية يف 
لرفع واقع اجلامعة ومن خالل هذا االستبيان سيتم  استبيانبان نعمل اإلسرتاتيجيةاإلدارةملوظفيها وهلذا يتطلب تطبيق 

للجامعة .اإلسرتاتيجيةاإلدارةتأسيس منوذج 

ألغراض البحث العلمي.إالن إجاباتكم سوف حتطي بالسرية التامة وسوف تستخدم كما نؤكد لسيادتكم بأ

نشكركم علي حسن التعاون

ولكم مين فائق االحرتام وكل التقدير

ةالباحث

-اليت تناسبك:اإلجابةأمام( ) عالمة صحضع االستبياناملتضمنة يف صحيفة األسئلةعند أجابتك علي 

1(   )

35اقل من العمر2
45ٕايل 35من

55ٕايل 45من 
مفا فوق                                  (  )55

رئاسة اجلامعة                             (   )املسمي الوظیفي3
(   )عميد كلية 
(   )وكيل عميد

(   )إدارةمدير 
رئيس قسم     (   )  

(   )أخرى
متزوج          (  )4

(  )عازب 
أرمل                                     (  )
مطلق                                   (  )

(  )بكالوريوس املؤهل العلمي5
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(   )ليسانس
(   )دبلوم                       ليا دراسات ع

ماجستري       (   )
)(دكتوراه        

(   )سنوات                     10اقل من مدة اخلربة6
(   )سنة                     20إيل10من 
(  )سنة  فأكثر 20من 

:-

إالسـرتاتیجیةإالدارة تتعلق

غري موافقالفقراتالرقم
موافق

غري موافق 
بقوة

موافق 

ما 

موافق 
بقوة

1
إالسرتاتیجیة

2
اختاذ القرارات إالسرتاتیجیة

3

4

5

6
والرضا عنه

7

يف خمتلف والعاملني 8

إالداریني بنيتتداول املعلومات الالزمة الختاذ القرار 9
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والعاملني يف اجلامعة
10

املرتبطة هبم
یتصف الهیلك التنظميي11

یتصف 12
بدرجة عالية

-

م 

غري غري موافقموافقالفقراتالرقم
موافق 

بقوة

موافق 

ما 

موافق 
بقوة

1

موظفيميارس2

3

4

موظفي یعي 5

6
7

8
القریب والبعید

9

10
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11

-

غري موافقالفقراتالرقم 
موافق

غري موافق 
بقوة

موافق موافق ٕايل 
بقوة

اجلامعة ولكیاهتا خطط بعید املدىتضع 1

2
3

4

5
اخلطط اجلدیدة

6

7

8

9

10
مبدى 11

12
هدفلك 

13
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14
د

يف تفعیـل لكیات اجلامعـةحتدد املسؤولیات ودور 15

16

حيفز معداء اجلامعة17

-

م 

غري موافقالفقراتالرقم
موافق

غري موافق 
بقوة

موافق 

ما 

موافق 
بقوة

1
2

دوري

ةلیــاحمل 3
العاملیةو 

4

5

ــومي املعلومــات الالزمــة الختــاذ 6 ــوفر نظــام التق ی
القرارات يف الوقت املناسب

ــاجئ 7 ــدل إالجــراءات واملامرســات يف ضــوء نت تع
التقومي

نتـاجئ حتلیـل8
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9

10

تغطــي معلیــة التقــومي اكفــة اجلوانــب 11

12

-الكرام:اإلخوة

.االستبيانمناسبة أي مالحظة تراها إضافةنرجو من شخصكم الكرمي 

مع فائق االحرتام والتقدير

شاكرين لكم حسن التعاون مبا ينفع املصلحة العامة.
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