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واقع التخطيط االستراتيجي في األكاديمية الليبية  -طرابلس :

من وجهة نظر مدراء اإلدارات وعمداء المدراس ورؤساء األقسام العلمية

د .خيرية عمر المبروك



المقدمة
من الصعب تصور أي منظمة ( عامة  /خاصة ) تمارس أنشطتها دون وجود لما يعرف
بالتخطيط  ،واال فالبديل هو العشوائية و التخبط و االرتجال الذي يعرضها لمفاجآت ومواقف
سيئة ليست بالحسبان .كما أن البقاء في وضعية التخبط والعشوائية من شأنها أن تضعف قدرة
هذه المنظمات على مواجهة الظروف المحيطة والمنافسة وتعيش حالة من االرتباك والفوضى .

وبناء على ذلك يصبح التخطيط ضرورة لنجاح المنظمات وضمان استمرارها ونموها وتقدمها ،
وأن غيابه سيكون مدعاة لتعثرها  .وقد شاع استخدام التخطيط االستراتيجي على نطاق واسع في
مؤسسات التعليم العالي  ،وبات تطبيقه بشكل جدي ضرورة ملحة وحتمية لهذه المؤسسات إن

أرادت تحسين خدماتها و زيادة قدراتها التنافسية وتطوير أدائها  ،وقد أثبتت التجارب التي تمت
حول التخطيط االستراتيجي  ،أن المؤسسات التي تخطط تتفوق في أدائها الكلي على المؤسسات
التي ال تخطط استراتيجيا وخاصة في ظل حرصها المتواصل على تحسين وتطوير أدائها
للوصول إلى األداء المطلوب على المدى البعيد  ،لضمان بقائها واستمرارها .
وفي ظل مستجدات وتحديات البيئة المعاصرة أصبح من

المحتم على مؤسسات التعليم

العالي توفير متطلبات التخطيط االستراتيجي كأسلوب حديث من أساليب التخطيط  ،الذي يمكنها

من التطلع للمستقبل ليس كمجال يفرض عليها تهديدات يجب تفاديها  ،وانما كمسار يتيح فرص
يمكن استثمارها والتطور من خاللها  ،وأيضا تغيير العديد من نقاط الضعف إلى نقاط قوة
وتوظيفها للتعامل مع مستجدات وتحديات بيئة األعمال المعاصرة.

مسألة الدراسة وتساؤالتها :
للتحديات
تحتاج مؤسسات التعليم العالي إلى رؤية واضحة للمستقبل تم ّكنها من االستعداد
ّ

المتوّقعة أو المحتملة ،وانتهاز الفرص القليلة وسط المنافسة الشديدة على الموارد المتاحة،
 أستاذ مساعد  -قسم اإلدارة – مدرسة العلوم اإلدارية والمالية -األكاديمية الليبية  -طرابلس
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ويساهم التخطيط االستراتيجي في تحسين قدرات هذه المؤسسات على تحقيق ذلك  ،كما أنه
يحسن قدراتها لتحقيق أهدافها  ،وجمع المزيد من الموارد لضمان تحقيق تلك األهداف بشكل

مستمر  .وبهذا الشكل يتحقق أيضا مبدأ مشاركتها في تحقيق األهداف التنموية للبلد الذي تمارس
فيه عملها  .وعلى الرغم من أنه أصبح ضرورة للوفاء بمتطلبات العملية اإلدارية السليمة في

إدارة المؤسسات التعليمية في العالم المتقدم  ،إال أنه ما زال يحتاج إلى تأكيده كممارسة ضرورية
السيما عند إعداد الخطط االستراتيجية  ،وضرورة مراعاة جميع المعايير التي من شأنها االرتقاء

باألداء وتنظيمه وتحسينه في العديد مؤسسات التعليم العالي في ليبيا .
ومن هنا تتحدد مسألة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي :
ما واقع التخطيط االستراتيجي في األكاديمية الليبية  -طرابلس من وجهة نظر عمداء المدارس
ورؤساء األقسام العلمية ومدراء اإلدارات ؟ ويتفرع من هذا السؤال السؤالين اآلتيين :

 -1ما مدى وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر األطراف المشاركة فيه ؟
 -2ما مدى ممارسة عمليات التخطيط االستراتيجي باألكاديمية الليبية وفق خطوات ومراحلل التخط يط

االستراتيجي - (:مجال تحديد وبلورة هوي ة المنظم ة  -مج ال التحلي ل االس تراتيجي  -مج ال التوج ه
والص ياغة االس تراتيجية  -مج ال إق رار الخط ة وتنفي ذها  -مج ال المتابع ة االس تراتيجية  -مج ال
التقييم االستراتيجي ) ؟ .

أهداف الدراسة :
-1معرفة مدى وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر األطراف المشاركة فيه .
 -2معرفة وتحديد مدى ممارسة عمليات التخطيط االستراتيجي باألكاديمية الليبية .

أهمية الدراسة :
اهتمت هذه الدراسة بأحد أبرز

المواضيع والمفاهيم اإلدارية الحديثة والمتمثل في التخطيط

االستراتيجي و أهميته لمؤسسات التعليم العالي  ،إذ يعتبر هذا المفهوم حديث عهد في العديد من

الدول النامية وفي ليبيا بصفة خاصة  .لذا فإن دراسة مثل هذا الموضوع ستترتب عليه نتائج

إيجابية خصوصا في ظل الظروف والمتغيرات السياسية واالقتصادية والتكنولوجيا التي تشهدها
البالد  ،لذلك البد أن تتبنى كافة المؤسسات التعليمية مفهوم التخطيط االستراتيجي لمواكبة هذه
التغيرات  .ويمكن توضيح أهمية هذه الدراسة من خالل الجانبين اآلتيين :
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األهمية العلمية :تنبثق أهمية الموضوع العلمية في أنه يعد دراسة أخرى تضاف إلى الدراسات
التي تناولت جوانب التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي  ،وبالرغم من توجه عدة

دراسات نحو هذا الموضوع إال أن التغطية الكافية له ما ا زلت تحتاج إلى إثراء وتدخل من قبل
الباحثين خاصة في الجانب الميداني .
األهمية العملية  :تعتبر عمليات ممارسة التخطيط االستراتيجي من الممارسات الضرورية في
مجال إدارة المؤسسات التعليمية بصفة عامة ومؤسسات التعليم العالي بصفة خاصة  ،حيث نأمل
من هذه الدراسة أن تساهم خاصة من جانبها التطبيقي في الكشف عن بعض المعطيات والرؤى

العملية لمسئولي األكاديمية الليبية ،ومدى وعيهم بأهمية وضرورة استخدام التخطيط االستراتيجي.

حدود الدراسة :
أجريت الدراسة في إطار الحدود التالية: -
-1الحدود الموضوعية  :اقتصرت هذه الدراسة على معرفة درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي

وفق خطوات ومراحل التخطيط االستراتيجي - (:مجال تحديد وبلورة هوية االكاديمية  -مجال
التحليل االستراتيجي  -مجال التوجه والصياغة االستراتيجية  -مجال إقرار الخطة وتنفيذها -
مجال المتابعة االستراتيجية  -مجال التقييم االستراتيجي ) من وجهة نظر كل من  :مدراء

اإلدارات ورؤساء األقسام وعمداء المدارس ورؤساء األقسام العلمية.

-2الح دود المكانية  :اقتصرت هذه الدراسة عل ى األكاديمية الليبية -طرابلس ( كدراسة حالة ).
-3الحدود الزمانية  :طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي خريف 2112-2112

الدراسات السابقة :
إن عرض ومناقشة الدراسات السابقة ما هي إال نقطة انطالقة ضمن عملية مراجعة أدبيات البحث
العلمي  ،تستمد وجودها في متن البحث من ضروريات التراكم المعرفي  ،ومن مبررات منهجية

في إبرازها وتوظيفها لالستفادة منها  .ونتناول في هذا الفصل بعض الدراسات التي تتعلق
بموضوع الدراسة الحالية  ،للوقوف على أهم الموضوعات التي تناولتها  ،والتعرف إلى األساليب
واإلجراءات التي تبنتها  ،والنتائج التي توصلت إليها  ،وتوضيح مدى االستفادة منها  ،وقد رتبت

الباحثة الدراسات السابقة بحسب تاريخ النشر  ،فبدأت باألحدث زمنيا  ،وذلك وفق اآلتي :

--1دراسة كل من ( دلبح  ،وآخرون  ) 4102 :بعنوان  :درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي
في الجامعة العربية األمريكية في فلسطين من وجهة نظر العاملين – دراسة تطبيقية  .وهدفت
الدراسة إلى قياس درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعة العربية األمريكية من وجهة
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نظر العاملين فيها  ،والتعرف على عالقة متغيرات الجنس  ،الخبرة  ،المسمى الوظيفي  ،الدرجة
العلمية  ،نوع الكلية على درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي.
وكان من أهم نتائج الدراسة أن معظم أبعاد التخطيط االستراتيجي جاءت منخفضة  ،ما عدا بعد

التوجه االستراتيجي جاء متوسط  ،مما يدل على ضعف التخطيط االستراتيجي لدى الجامعة.

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي

في ال جامعة العربية األمريكية من وجهة نظر العاملين فيها ،وفق متغيرات الجنس  ،والخبرة ،
والمسمى الوظيفي  ،والدرجة العلمية  ،ونوع الكلية .
-4دراسة ( الصانع  ) 4102 :بعنوان  :درجة ممارسة عمداء الكليات الجامعية المتوسطة في

محافظات الوسط للتخطيط االستراتيجي وعالقته بمستوى ضمان الجودة من وجهة نظرهم  .التي

هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة عمداء ونواب الكليات الجامعية المتوسطة للتخطيط
االستراتيجي وعالقته بمستوى ضمان الجودة من وجهة نظرهم .وجاءت النتائج على النحو اآلتي:
-درجة ممارسة عمداء الكليات الجامعية المتوسطة في محافظات الوسط للتخطيط االستراتيجي

من وجهة نظر العمداء ونوابهم كانت مرتفعة.

مستوى ضمان الجودة لعمداء الكليات الجامعية المتوسطة في محافظات الوسط من وجهة نظرالعمداء ونوابهم كانت في المستوى المتوسط باستثناء فقرة واحدة مرتفعة.
-وجود عالقة ايجابية ذات داللة احصائية عند مستوى )

 )1.0 ≤αبين درجة ممارسة عمداء

الكليات الجامعية المتوسطة في محافظات الوسط للتخطيط االستراتيجي وعالقته بمستوى ضمان

الجودة من وجهة نظر العمداء ونوابهم .
 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )1.0 ≤αلدرجة ممارسة عمداء

الكليات الجامعية المتوسطة في محافظات الوسط للتخطيط االستراتيجي من وجهة نظر العمداء
ونوابهم  ،تبعا لمتغير الجنس  ،والمؤهل العلمي في الدرجة الكلية .
-2دراسة ( األشقر  ) 4104 ،بعنوان  :مدى توافر مؤشرات التخطيط االستراتيجي من وجهة
نظر الطلبة في جامعة اربد األهلية في األردن  .هدفت هذه الدراسة إلى :
التعرف على مدى توافر مؤشرات التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر الطلبة في جامعة إربد
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معرفة ما إذا كان هناك فروف ذات داللة إحصائية من وجهة نظر الطلبة تعزى إلى متغيرات :الكلية  ،والجنس  ،والسنة الد راسية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن مؤشرات التخطيط االستراتيجي في جامعة إربد من وجهة نظر الطلبة
جاءت بدرجة متوسطة وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى المتغيرات  :الجنس ،
السنة الدراسية  ،نوع الكلية .
 -2دراسة ( الكلثم  ،وبدارنة  ، ) 4104بعنوان  :معوقات التخطيط االستراتيجي في جامعة أم
القرى  .حيث استهدفت معرفة وتحديد معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي بالجامعة من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس فيها  ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  ،أهمها :
 -أن هناك العديد من المعوقات التي تقف أمام تطبيق التخطيط االستراتيجي بالجامعة قيد الد ارسة

 ،منها  ( :الروتين والتعقيد اإلداري بالجامعة  ،صعوبة تحليل البيئة الخارجية  ،ضعف مستوى
العالقة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني  ،عدم اتخاذ معايير التميز واالقتدار في اختيار
القادة األكاديميين واإلداريين  ،المركزية في صناعة الق اررات بالجامعة  ،االعتقاد بأن التخطيط

االستراتيجي هو عمل لمواجهة األزمات فقط  ... ،الخ ).

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة البحث تعزى للرتبةاألكاديمية في معوقات التخطيط االستراتيجي في الجامعة .
-عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة في معوقات

التخطيط االستراتيجي في الجامعة تعزى للرتبة األكاديمية.

 -5دراسة ( الشويخ  ) 4112 ،بعنوان  :واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني
 ،حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني
في محافظات غزة  ،من حيث تحديد طبيعة وكيفية تطبيق التخطيط االستراتيجي في تلك

المؤسسات  ،ومدى التزام إدارات الكليات به  ،ومدى انتشار ثقافته  ،ودرجة مناسبة الهيكل
التنظيمي للكليات  ،ومدى توافر الموارد البشرية  ،وتوافر الموارد المالية الالزمة للخطة
االستراتيجية .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  ،أهمها :
 أظهرت الدراسة أن نسبة ) ( 77.34 %من الذين أجريت عليهم الدراسة يوافقون على أنه توجدعالقة بين التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني ومدى التزام إدارة الكلية به .
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 بينت الدراسة أن نسبة ) ( 71.46 %من عينة الدراسة يؤيدون وجود عالقة بين التخطيطاالستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني ومدى انتشار ثقافته بما يخدم عملياته المختلفة .

 -يرى نسبة ) ( 70.21 %من عينة الدراسة أنه توجد عالقة بين التخطيط االستراتيجي في

مؤسسات التعليم التقني والهيكل التنظيمي للكلية  ،حيث أنه يتأثر بطبيعة وبناء الهيكل التنظيمي
للكلية والمستويات اإلدارية فيه.
أظهرت الدراسة أن نسبة ) ( 71.23 %من أفراد العينة يوافقون على أنه توجد عالقة بينالتخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني وكفاءة الموارد البشرية  ،مما يعزز دور
الكفاءات العلمية في عملية التخطيط االستراتيجي.
بينت الدراسة أن نسبة ) ( 66.69 %من أفراد العينة توافق على أنه توجد عالقة بين التخطيطاالستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني وتوافر الموارد المالية  ،والتي من شأنها تطوير عملياته.
 وكشفت أن الكليات األهلية والخاصة تتميز عن الكليات التقنية الحكومية في عملية التخطيطاالستراتيجي في معظم مجاالت الدراسة وذلك الستقالل إدارات الكليات األهلية والخاصة  ،وسعيها

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

 -6دراسة ( اياد على يحيى الدجنى  ) 4116 ،بعنوان  :واقع التخطيط االستراتيجي في
الجامعة اإلسالمية في ضوء معايير الجودة  ،حيث استهدفت الدراسة التعرف على واقع التخطيط
االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية بغزة  ،من خالل تحليل الخطة االستراتيجية في ضوء معايير

الجودة التي أقرتها الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:
وضوح المفهوم العام للتخطيط االستراتيجي لدى إدارة الجامعة بدرجة مرتفعة .أن نسبة )  ( 75.89من مجتمع الدراسة يمارسون التخطيط االستراتيجي ويعتبرون أن جودةالتخطيط االستراتيجي خطوة الزمة ومهمة لتحقيق الجودة الشاملة في سياسات الجامعة وأدائها.
توافر معايير الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية في مكونات الخطة االستراتيجية للجامعةبنسبة مرتفعة بلغت). ( 75.36
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وجود ضعف في صياغة بعض جوانب الرؤية والرسالة واألهداف من حيث عمومية الرؤيةوضعف استشرافها للمستقبل  ،شمولية بعض األهداف  ،عدم دقة التعبير في بعض جوانب

الرسالة

عدم رضا إدارة الجامعة عن جودة القاعات والمختبرات  ،ومرافق األنشطة المرافقة -2دراسة الحجار ( ، )4112بعنوان  :تصور مقترح لتحسين عملية التخطيط االستراتيجي في
الجامعات الفلسطينية  ،حيث هدفت إلى تفحص واقع التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر عمداء
الكليات في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة فقط وهي  :اإلسالمية  ،والقدس المفتوحة  ،واألزهر

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

األهداف  ،ووضع الخطط لقياس المخرجات.

وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الجامعات تفتقد إلى الخطط االستراتيجية منذ سنوات عديدة  ،وأن

مستوى قدرة المسئولين على صياغة عناصر التخطيط االستراتيجي كان ضعيفا  ،وأن المسئولين
في الجامعة اإلسالمية هم أكثر قدرة من المسئولين في الجامعات األخرى على صياغة عناصر

التخطيط االستراتيجي .كما أشار الدراسة إلى عدة معوقات تحول دون فعالية التخطيط
االستراتيجي تدور حول ثالثة محاور هي  :معوقات تتعلق بعملية التخطيط االستراتيجي ،
ومعوقات تتعلق بالممارسات اإلدارية  ،ومعوقات تتعلق بالعالقات الخارجية.
التعليق على الدراسات السابقة :
بناء على ما جاء بالعرض السابق لمجموعة الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة
 ،يمكن التنويه إلى بعض الجوانب التي تم توظيفها في العديد من الجوانب التي تخص الدراسة
الحالية  ،ويمكن اإلشارة إلى هذه الجوانب من خالل تحديد :

أوال-أوجه االختالف واالتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :
-1اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة كل من (دلبح  ( ، ) 2112،األشقر  )2112 ،فيما يتعلق
بعينة الدراسة  ،حيث استهدفت هذه الدراسات واقع التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر كل من
العاملين  ،ومن وجهة نظر الطلبة الدارسين على التوالي  ،واتفقت مع باقي الدراسات ( الصايغ ،
( ، )2113الكلثم ( ، )2112 ،الشويخ ،

 ( ، )2112الدجني  ( ، )2112 ،الحجار ،
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 ، )2112في العينة حيث تم د راسة واقع التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر ممارسي عمليات
التخطيط ( عمداء الكليات ورؤساء األقسام . ) ... ،
-2اختلفت الدراسة الحالية في دراستها لواقع التخطيط االستراتيجي مع دراسة كل من ( الصايغ

 ( ، ) 2113،الدجني  ) 2112 ،حيث تناولت هذه الدراسات درجة وواقع ممارسة التخطيط
االستراتيجي وعالقته ببعض المتغيرات األخرى ( كالجودة )  ،في حيث لم يتم تناول أي متغير

آخر مع التخطيط االستراتيجي في الدراسة الحالية .

-3اختلفت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة ( دلبح ( ، )2112 ،الصايغ ، )2113 ،

(األشقر  )2112،في تناول هذه ال دراسات لدراسة واقع التخطيط االستراتيجي تبعا لبعض
المتغيرات الشخصية مثل ( الجنس  ،الدرجة العلمية  ،سنوات الخبرة  ... ،الخ )  ،حيث اكتفت
هذه الدراسة بتناول واقع التخطيط االستراتيجي بالجهة قيد الدراسة دون ربط هذا الجانب بأي
متغير من المتغيرات الشخصية ألفراد عينة البحث .
-2اتفقت هذه الدراسة مع كافة الدراسات السابقة في اختيارها لمجتمع الدراسة والمتمثل في
مؤسسات التعليم العالي ( الجامعات ) .

 -0اتفقت هذه الدراسة مع غالبية الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي ،

باستثناء دراسة ( الصايغ  )2113 ،التى أضافت إلى المنهج الوصفي مع يعرف بالمنهج

األرتباطي .

ثانيا-أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :
-1ساهمت مجموعة الدراسات السابقة في تزويد الباحثة بعدة أفكار ومقاربات جديدة .
-2ساهمت مجموعة الدراسات السابقة في بلورة المنهجية العامة المستخدمة .

 -3ساهمت مجموعة الدراسات السابقة في تسهيل عملية تصميم صحيفة االستبيان التي
استخدمت كأداة أساسية لتجميع البيانات والمعلومات من عينة البحث .

-2ساهمت مجموعة الدراسات السابقة في تسهيل عملية اختيار واعتماد مجموعة الوسائل
اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات والمعلومات .
-0كانت مجموعة الدراسات السابقة بمثابة مصدر من مصادر التراث األدبي للموضوع المبحوث.
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مفهوم التخطيط االستراتيجي:
تناول العديد من الباحثين والدارسين والمفكرين مفهوم التخطيط االستراتيجي  ،وتعددت تعريفاته
باختالف تخصصاتهم وتوجهاتهم  ،ومن بين هذه التعريفات نستعرض :

 -1التخطيط االستراتيجي هو عمليات مستمرة ومنظمة لصناعة الق اررات الجوهرية المتعلقة
مباشرة بمستقبل المؤسسة  ،وتنظيم الجهود أو األنشطة الالزمة إلنجاز هذه الق اررات  ،وقياس
نتائج هذه الق اررات بواسطة المتحقق منها بالتوقعات المحددة لها من خالل نظام سليم للتقويم
والمتابعة (.دراكر .)1891 ،

-2التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي هو «علم وفن توجيه كل قوى مؤسسة
التعليم العالي نحو تطوير االستراتيجيات  ،واتخاذ الق اررات الجوهرية التي تحدد مالمح مستقبل

المؤسسة  ،ووضع الخطط الالزمة إلنجاز األهداف واألغراض  ،وحل القضايا والمشكالت التي
يتطلبها الوصول إلى هذا المستقبل المنشود ( .الزهراني . )1882-1212 ،
االنتقال من الممارسات اإلدارية العشوائية والمزاجية  ،إلى الممارسات اإلدارية المعتمدة على
المشاركة واالبتكار والتميز  ،واإلبداع  ،كما أنه يمثل أحد الطرق لمواجهة صعوبات وتحديات

المستقبل المتعلقة باألنظمة التربوية في البالد العربية  ،وهو الطريق المناسب لتحسين استثمار
التكنولوجيا والبحث العلمي  ،وتحسين االستثمار البشر ي  (.الخطيب. (2003،
-2هو عملية إدارية تهدف إلى تغيير وتحويل نظام العمل في المؤسسات بطريقة تحقق الكفاية

والفاعلية  ،وهناك من يعتبر التخطيط االستراتيجي مجرد فلسفة تحدد طريقة ومنهاج حل
المشكالت اإلدارية في النظم المختلفة ( .ثابت ) 2112: 2 ،
 -0التخطيط االستراتيجي :هو تنمية وتكوين الخطط طويلة األجل للتعامل بفعالية مع الفرص

والتهديدات الموجودة في البيئة الخارجية المحيطة بالمؤسسة  ،في ضوء مصادر القوة والضعف
للموارد التي تملكها المؤسسة في بيئتها الداخلية  ،ويتضمن كذلك تعريف مهمة المؤسسة ورسالتها
 ،وصياغة األهداف الممكن تحقيقها  ،وتطوير وتشكيل االستراتيجيات  ،ووضع توجهات السياسة
العامة للمؤسسة) .ماهر.) 2009،
 -2أنه القدرة على التوقع والتوافق بين القدرات الذاتية للمؤسسة والفرص المتاحة أو التهديدات
الناشئة عن البيئة الخارجية( .القحطاني . )2111 ،
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-2التخطيط االستراتيجي عملية شاملة تقوم على استشراف المستقبل  ،وادراك المتغيرات المرتبطة
بالبيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة التعليمية بهدف االنتقال من الوضع الحالي إلى الوضع
المأمول الذي يفي بتحقيق جودة التعليم ( .ضحاوي والمليجي . ) 2111 ،

-9التخطيط االستراتيجي هو عملية تنبؤ لفترة طويلة األجل  ،وتوقع ما سيحدث  ،وتخصيص

الموارد واإلمكانيات الحالية ولكن في نطاق الزمن الذي تحدده الخطة (ياسين )12: 2112 ،
ومن خالل العرض السابق للتعاريف التي قدمت للتخطيط االستراتيجي نالحظ أنها اتفقت في
معظمها في محتواها ومضمونها بشكل كبير  ،وأن كانت تباينت ظاهريا في استخدامها لبعض
المصطلحات دون األخرى  ،،،واذا ما تجاوزنا قضية االختالف في بعض المصطلحات التي

تضمنتها التعريفات السابقة فإننا وبال شك يستوقفنا االتفاق الواضح على مضمون بعض هذه

المفاهيم الرئيسية للتخطيط االستراتيجي ...حيث يتضح أن التخطيط االستراتيجي  ،وخاصة في
مؤسسات التعليم الجامعي والعالي ما هو إال دراسة لواقع المؤسسة بكل أبعادها ومظاهرها ،من
قوة وضعف وتحديات وفرص ،وتحديد االتجاه الذي توجه إليه الموارد ككل  ،والذي من خالله يتم

تعظيم أثر استخدام تلك الموارد في تحقيق رؤياها وأهدافها المستقبلية  ،أي تحديد حصيلة
مرغوبة من أنشطة طويلة المدى  ،ثم وضع برامج عملية تساعد على االنتقال إلى المستقبل
المرتقب  ،أي تحديد سلسلة من األنشطة التي تحقق تلك النتائج المرغوبة بناء على تحليالت
للموارد ومناخها .ومن خالله يتم التركيز على الجوانب اآلتية :

 -1أنه يركز على دراسة واستيعاب كافة العوامل التي تؤثر على عمل المنظمات (الداخلية

والخارجية ( ،وأنه يتجه نحو عمليات االستعداد والتهيؤ لمواجهة التغيرات واالحتماالت المستقبلية.

 -2أنه يتعامل مع درجة التعقيد العالية والديناميكية( التغيرات المتسارعة في الظروف الحالية( ،
وأنه يستند إلى استخدام سياسات وبرامج وهياكل تنظيمية مرنة.

 -3أنه يفسح مجاال واسعا لإلبداع واالبتكار ،بهدف توفير إمكانية التكيف مع متطلبات العصر.
أهمية التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي :

تبرز أهمية التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص في
أنه بمثابة وضع خارطة محددة للتوجهات التي تعمل المؤسسة من خاللها  ،حيث أنه يساعدها

على تحديد رؤيتها المستقبلية  ،واالستعداد للمستقبل والتفكير االيجابي  ،وذلك بالنظر للمشكالت

كتحديات وللموارد المتوافرة والمطلوبة كمعطيات وتوظيفها لتحقيق األهداف المنشودة  ،ويعمل
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التخطيط االستراتيجي على تحديد األولويات وفق احتياجات األفراد والمنظمة والمجتمع وسوق
العمل .وهو بمثابة الوسيلة والمنهجية التي تقود عمل المؤسسة التعليمية نحو تحقيق أهدافها.

" وتؤكد العديد من الدراسات على أنه يوفر للمؤسسات الجامعية نموا مستم ار ومنتظما ،ويحثها
لتصبح أكثر استجابة الحتياجات المستفيدين ،مما يزيد من فاعليتها ،ويحقق إنتاجا أكثر كفاءة
وفعالية ،ويتنبأ بالمستقبل ،ويشدد على ضبط األهداف ،ويوفر لها أسلوبا وطريقة لمراجعة الخطط
والنتائج ،ويحدد مقاييس األداء والمسؤولية .

وقاعدة بيانات تمكن من توقع آثار التغير وتأثيرات القوى الخارجية ،واتخاذ ق اررات في حالة

التأكد مما يقلل من المجازفات والمخاطر ،ويعمل على تحسين القيم األخالقية للموظفين ،نتيجة
الشفافية والوضوح والتوجيه ،واإلشراف ،ويوفر رضا للعاملين ،ويسمح بمشاركة فاعلة تتيح المجال
لتقديم وجهات نظر فريدة ومتميزة تجعل العاملين والمعنيين أكثر شعو ار بالمسؤولية ليصبحوا أكثر

التزاما باألهداف المشتركة وأكثر انتماء  ،كما يساعد على تخصيص الموارد بشكل أفضل (.دلبح
 ،الشرباتي .)2112 ،
وتشير العديد من الدراسات إلى أن هناك العديد من الفوائد تعود على المنظمات التي تهتم وتأخذ

بالتخطيط االستراتيجي  ،ولعل من أبرز هذه الفوائد ( :الشويخ . )2112 ،
 -1توحيد جميع الجهود واإلدارات داخل المؤسسة نحو غايات واحدة.

 -2تحديد األهداف والتوجه الالزم لمستقبل المؤسسة ككل ،مما يؤدي إلى التمييز وتطوير أو
تحسين األداء الكلي للمؤسسة على المدى البعيد.
-3يجعل المديرين أكثر استجابة ووعيا بظروف البيئة سواء الداخلية أو الخارجية وتغيراتها.

 -2تنمية عادات التفكير في المستقبل ،مما يوفر للمؤسسة إمكانية أفضل لرؤية المستقبل من
خالل تحديد نقاط القوة وضعف المؤسسة.
-0توفير فرصة مشاركة جميع المستويات اإلدارية في عملية التخطيط ،وهذا له أثر على تقليل
المقاومة التي قد تحدث عند القيام بتنفيذ أي برنامج للتغيير.

-2يساعد في توفير كم كبير من المعلومات من خالل تحديد وتقدير الفرص المستقبلية وكذلك

المشكالت المتوقعة ،باإلضافة إلى تحديد توجهات المؤسسة في المستقبل ..إلى أين تتجه؟.
و يرى آخرون أن التخطيط االستراتيجي يحقق منافع عديدة  ،منها  :أنه يساعد على تنظيم
وادارة التغيير  ،ويعمل على تحسين عملية صنع القرار  ،فهو يضع القاعدة األساسية لصنع القرار
وتنسيق الق اررات الصادرة عن المنظمة عبر كل المستويات والوظائف  ،ويساعد التخطيط كذلك
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على زيادة فعالية المنظمة وشرعيتها فالمنظمات التي تستخدم التخطيط االستراتيجي تكون أكثر
قدرة على معالجة أهم القضايا التنظيمية  ،واالستجابة للمطالب والضغوط الداخلية والخارجية و

يمكن أن يستفيد منها المديرون وصانعو السياسات للتوصل إلى قرار أفضل وأكثر فعالية( .
بريسون .) 2111 : Bryson

خطوات و مراحل التخطيط االستراتيجي
تعد مراحل وخطوات عملية التخطيط االستراتيجي من المحاور الرئيسة عند الحديث عن موضوع
التخطيط االستراتيجي ،وقد تم االطالع من قبل الباحثة على العديد من الكتب والمراجع ذات
العالقة  ،وقد تبين أنه ال يوجد نمط موحد يجمع عليه كافة الكتاب والمؤلفين في علم اإلدارة حول

مراحل وخطوات التخطيط االستراتيجي ،وانما هناك العديد من الطرق واألساليب المتبعة في تحديد
هذه الخطوات أو المراحل  .وعلى الرغم من عدم اتفاق الكتاب على خطوات محددة للتخطيط
االستراتيجي ،إال أنه يمكن صياغة اإلطار التالي لمراحل التخطيط االستراتيجي:
-1تحديد وتأطير هوية المنظمة .
-2تحليل البيئة الخارجية الحالية واعداد التنبؤات بشأن البيئة المستقبلية.
-3مراجعة وتحليل العوامل الداخلية والتركيز على جوانب الضعف والقوة للمنظمة .
-2صياغة ورسم االستراتيجيات واختيار البديل االستراتيجي الذي ينظم تحقيق األهداف.
-0تنفيذ االستراتيجيات.
-2المتابعة االستراتيجية .
-2التقييم االستراتيجي .
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والشكل اآلتي يوضح هذه المراحل والخطوات :

(الباحثة )
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أوال :تحديد وتأطير هوية المؤسسة :
إن األساس الذي تقوم عليه كافة المراحل الواردة أعاله يتجسد في الخطوة األولى والمتمثلة في
تحديد هوية المنظمة  ،وخاصة الجوانب اآلتية :
-1الرؤية هي بمثابة المسار المستقبلي للمنظمة والذي يحدد اآلفاق التي تطمح المنظمة في
الوصول إليها وارتيادها  .وبالتالي تبين الرؤية إلى أين تتجه المنظمة  ،وما هو الوضع الذي
ستكون عليه األعمال مستقبال  ،وهي توفر االرشاد بشأن األساس الذي يجب المحافظة عليه
وتصور المستقبل الذي ينبغي حث خطى الجميع تجاهه .

إن وجود رؤية استراتيجية واضحة ومميزة يعد بمثابة حجر الزاوية في بناء وتحقيق االستراتيجية
الفعالة  ،فعملية صياغة الرؤية ليست مجرد اختيار شعارات منمقة و عبارات جذابة  ،ولكنها
منهج في الفكر المتعلق بمستقبل المنظمة  ،ونوعية أنشطتها المطلوبة ومكانتها السوقية المتوقعة،

والذي يساعد في وضع المنظمة لمسار استراتيجي فعال تلتزم به اإلدارة  ،ويكون مضمونها
مفهوما ومشجعا لجميع فئات العاملين بالمنظمة تحتوي على هدف أو مجموعة من األهداف
يجب تحقيقها يراعى االختصار والوضوح والشمول والمنطق واالتجاه يتم نشرها وتداولها بين
مختلف فئات العاملين بالمنظمة .

الرؤية
الرؤية
الرؤية
الرؤية

⇚ طموح محدد وموجه
⇚ حلم مميز و واضح
⇚ اتجاه محدد مسبقا
⇚ تطلعات مستقبلية

-2الرسالة:

هي الغرض أو سبب وجود المنظمة في بيئة معينة  ،أنها وثيقة مكتوبة تمثل

دستور المنظمة ومرشدا رئيسيا لكافة الق اررات والممارسات والجهود التي تبذل من قبل جميع

أعضاء المنظمة  ،وتغطي عادة فترة زمنية طويلة األمد ،ويمكن تعريفها بأنها" :اإلطار المميز
للمنظمة عن غيرها من المنظمات .
وتكمن أهمية الرسالة كونها عنصر التماسك ووضوح الغرض لكل منظمة  ،كما أنها تعد نقطة
مرجعية لمتخذي القرار  ،ويجب أن تكون الرسالة مختصرة وعامة  ،فهي تعتبر دليل ومرشد عام
للتخطيط االستراتيجي  .وتسهم الرسالة في اإلجابة عن السؤال الرئيس :ما هو عمل المنظمة
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الجوهري تجاه عمالئها ومجتمعها ؟ وما األعمال التي ترغب المنظمة دخولها  ،ومن هم العمالء
 ،وما المنتجات  ،ومن يقوم بتوزيع المنتجات  ،وما مقاييس النجاح األساسية  ،وكيف تستخدمها

المنظمة ؟

الرسالة
الرسالة
الرسالة
الرسالة

⇚ بيان يفيد الغرض من وجود المنظمة
⇚ هي دستور المنظمة ومرشدها الرئيسي
⇚ دليل ومرشد عام لجميع العاملين بالمنظمة
⇚ وصف لماهية المنظمة

-3األهداف  :هي النتائج النهائية لنشاطات تتم بطريقة عالية التنظيم  ،والغايات التي يسعى

إلى تحقيقها  ،وتعبر عن نية لدى المخطط  ،لالنتقال من الموقف الحالي إلى الموقف المستهدف
 ،الذي يزيد نوعيا من حيث القدرة على االنجاز عن الموقف الحالي  ،وتحدد األهداف عادة ما
يجب أن تفعل المنظمة ؟ ومتى هذا الفعل ؟.

األهداف
األهداف
األهداف
األهداف

⇚ النتائج التي يراد تحقيقها
⇚ الغايات المراد الوصول إليها
⇚ االنجازات التي حققت
⇚ محصلة للنشاطات المختلفة .

-2القيم  :تعتبر القيم المبادئ األخالقية وأنماط السلوك المقبولة التي تضعها المنظمة كإطار

يحكم تصرفات وسلوك اإلدارة والعاملين بها( قيم داخلية للعاملين بالمنظمة ) وهي تربط وتجمع
العاملين  ،وتحدد اإلطار األخالقي لها والذي يوفر لها مقومات النجاح في تقديم خدماتها ،
ومن ثم تعتبر القيم األساس الذي ترتكز عليه جميع السياسات التي تعتمد عليها المنظمة عند

وضع رؤيتها ،ورسالتها ،وأهدافها ،وتشكل جزء ا أساسي ا من الثقافة التنظيمية التي تعتبر من
المكونات األساسية لبيئة عمل المنظمة  ،وتعطي المنظمة هويتها ،وتوجد العديد من القيم التي
يجب أن تؤخذ في االعتبار منها :المهنية  ،والجودة ،والسالمة ،التفوق والتميز واإلبداع والمعرفة،
النزاهة ،

وصورة المؤسسة ،واالستجابة

للعمالء،

روح الفريق الواحد  ،وتنوع الخدمات،

االتصاالت الفعالة  ،والتوسع  ،والتركيز الجغرافي  ... ،الخ .

القيم

⇚ مبادئ عامة تحكم السلوك
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⇚ ضوابط اخالقية تسود المنظمة
⇚ إطار يحكم تصرفات العاملين وتصرفات اإلدارة
⇚ جزء أصيل من الثقافة التنظيمية السائدة بالمنظمة.

ثانيا :االحاطة بالعوامل واإلمكانيات الداخلية :
ويتطلب ذلك دراسة وتحليل الخطط السابقة وتحليل واقع المؤسسة التعليمية  .وتتكون البيئة

الداخلية من الخصائص المادية والمعنوية التي تميز وحدات المنظمة اإلدارية ومواردها البشرية
والمادية والتي تميز الثقافة السائدة فيها والقيم والعادات التي تحكم الممارسات اإلدارية والفنية
واإلنسانية  .ويهدف إجراء تحليل البيئة الداخلية إلى تحديد مكامن الضعف ومكامن القوة لدى

المنظمة  ،أي تحديد الجوانب التي يمكن التركيز عليها وتدعيمها باعتبارها تمثل قوة وفرصة
لتحقيق ميزة اضافية للمؤسسة  ،وتشخيص الجوانب التي يستوجب استبعادها أو معالجتها كونها
تمثل جوانب ضعف لها  ،ومن تم يتم مقاربة هذه النتائج مع نتائج تحليل البيئة الخارجية ومحاولة

تكوين أفضل توليفة ممكنة لألنشطة والعمليات من خالل محاولة االستخدام األمثل لعناصر قوة
المنظمة في استغالل الفرص الموجودة في بيئتها الخارجية.

ثالثا :دراسة وتحليل البيئة الخارجية :
وتتكون البيئة الخارجية من المؤسسات واألفراد والقوى االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية
والتكنولوجية التي تؤثر على المنظمة  ،وتعد دراستها أم ار ضروريا عند وضع االستراتيجية حيث

أن هذه الدراسة تكشف الفرص التي يمكن للمنظمة استغاللها ،والتهديدات التي يجب عليها تجنبها
أو محاولة الحد من آثارها  .وتتمثل الفرص في كافة الظروف المحيطة بالمؤسسة في مكان
معين من ال سوق وفي فترة زمنية محددة  ،وتتمكن المنظمة من استغاللها واالستفادة منها في
تحقيق األهداف  ،بينما التهديدات فهي كافة األحداث والعوامل المحتملة والتي إذا ما حصلت

فسوف تسبب خط ار أو آثا ار سلبية للمؤسسة .
ومن الجدير بالذكر أن المنظمات الناجحة ال تنتظر من الفرصة لكلى تأتي إليها  ،بل من العمل
الدؤوب والبحث لخلقها والقيام باستغاللها وتعظيم أهدافها وتحقيق الميزة التنافسية لها (.الدوري ،
.)051: 4115
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رابعا :االختيار االستراتيجي :
بعد تحديد عناصر القوة والضعف الداخلية  ،ومعرفة الفرص والتهديدات الخارجية للمؤسسة

يتطلب األ مر القيام بتحليل وتقييم تلك المتغيرات األربعة  ،وعلى ضوء نتائج التفاعالت لتحليل
العناصر تظهر عدة استراتيجيات ممكنة أمام المؤسسة  ،األمر الذي يتطلب القيام بإجراءات
تتمثل في صياغة وتحديد لهذه االستراتيجيات المتاحة واستعراضها بالتحليل والتقييم والفحص وفقا

لم جموعة من األدوات التي تساعد في اعتماد وانتخاب البديل االستراتيجي األكثر مالئمة  ،ومن
تم اختيار البديل االستراتيجي الذي يعتمد وبشكل كبير على نقاط القوة التي تتمتع بها المؤسسة ،
ويساعد في التغلب على نقاط الضعف التي تعاني منها  ،كما أنه يساعد في االستفادة من الفرص
التي تفرزها البيئة الخارجية  ،ويساهم في الحد من تأثير التهديدات البيئية  ،وأخي ار يمثل أفضل

تمثيل لرسالة المؤسسة وأهدافها ،

.خامسا - :تنفيذ البديل االستراتيجي المنتخب
ويستلزم لتنفيذ االستراتيجية المناسبة العديد من الترتيبات  ،لعل من أبرزها  :وضع السياسات

والبرامج و الموازنات ،حيث تتم ترجمة األهداف طويلة األجل إلى أهداف متوسطة قصيرة األجل
 ،ووضعها على شكل برامج زمنية( .

المرحلة السادسة  :المتابعة
يتمثل نشاط المتابعة في عمليات التأكد من أن سير العمل كما هو في الخطة  ،وذلك باستخدام

المؤشرات الموجودة في الخطة .وأن التنفيذ على المستوى االستراتيجي يتم وفقا للخطة االستراتيجية
 ،وبما يستلزم من إجراءات تتمثل في اختيار القيادات التي تقوم على تنفيذ الخطط  ،وتطوير
الهياكل التنظيمية بما يتناسب مع الخطة االستراتيجية  ،تنمية بيئة العمل التي تدعم تنفيذ الخطط.

المرحلة السابعة  :التقييم االستراتيجي
ينتج عن عمليات المتابعة والتوجيه الحصول على المعلومات التي من شأنها أن يتم التأكد من
مدى صالحية الخطط االستراتيجية  ،حيث أنه مطلوب من فريق العمل الخاص بالخطة
االستراتيجية أن يجتمع دوريا بين فترة وأخري لتقييم واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتصحيح وللتعديل
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 .ويتم ذلك في نهاية كل مرحلة من مراحل تنفيذ الخطط  ،وذلك بهدف مراجعة ما تم إنجازه
وتقييم عملية التخطيط االستراتيجي ذاتها .
والجدير بالذكر أن هناك مرتكزات مهمة في ممارسة التخطيط االستراتيجي يمكن إيجازها في :
(حنفي )21: 2110،
-1مراعاة ربط األداء باألهداف واألهداف بالرسالة والرسالة بالرؤية
 -2إدارة األداء بطريقة فعالة وشفافية مبنية على قياس مقارن وبصفة مستمرة بين الناتج

والمستهدف.

-3اختيار  /تصميم االجراءات ذات القيمة المضافة على أسس علمية وعملية تأخذ في االعتبار
انخفاض في التكلفة واختصار للوقت مع االلتزام بالجودة.
-2إعطاء أقصى االهتمام في التعامل مع الموارد البشرية  ،في اختيارهم وترفيعهم وتغيير
أوضاعهم وتدريبهم وتعويضهم ماليا ،بناء على أدائهم.

إجراءات الدراسة الميدانية :
منهجية الدراسة :
تم استخدام المنهج الوصفي المسحي الذي يهتم بدراسة الظاهرة على أرض الواقع  ،واالستناد على
عمليات جمع المعلومات الالزمة عن موضوع الدراسة وتحليلها واستخراج النتائج واالستنتاجات .

كما تم استخدام اإلحصاء الوصفي  ،كالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية

والتك اررات لإلجابة على أسئلة االستبيان الذي أعد لهذا الغرض .

مجتمع الدراسة وعينتها :
تكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء اإلدارات وعمداء المدارس ورؤساء األقسام العلمية

باألكاديمية الليبية – طرابلس  ،حيث تم استهداف عدد (  )22مفردة  ،وتم الحصول على (33

) صحيفة استبيان .
أداة الدراسة :

استخدمت الدراسة صحيفة استبيان كأداة لجمع البيانات التي طورت بناء على مراجعة األدب
النظري المتعلق بالتخطيط االستراتيجي الذي شمل مراجعة الكتب واألبحاث والدراسات ذات

http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx

121

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  21يوليو 1027

العالقة .وأعد االستبيان ليتالءم وطبيعة الدراسة الحالية  ،حيث اشتمل على قسمين  ،القسم األول
تضمن البيانات العامة والمتعلقة بخصائص العينة  ،والقسم الثاني تضمن ( ) 3ثالثة محاور في

( )08فقرة .

ثبات األداة :
تم استخراج معامل ثبات األداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا  ، Cronbach’s Alphaحيث
يتضح من الجدول ( )0أن الثبات ألقسام االستبيان تراوحت بين ( )12-14في حين بلغ
الثبات الكلي ( )12.1مما يجعلها قابلة ومناسبة ألغراض البحث العلمي.
المجال

عدد الفقرات

معامل الثبات بطريقة (كرونباخ
ألفا)

5

12.2

1

14.2

مجال تحديد هوية المنظمة

04

12.4

مجال التحليل االستراتيجي

01

12.8

مجال صياغة ووضع الخطة وتنفيذها

08

16.0

مجال المتابعة والتقييم االستراتيجي

01

12

58

12.1

البيانات العامة
مدى وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي

الدرجة الكلية

الجدول رقم ( )0معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها

المعالجات اإلحصائية :

أدخلت البيانات إلى الحاسب وتم معالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم

االجتماعية ( . (SPSSولإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
- 1التك اررات والنسب المئوية لوصف مجتمع الدراسة .
- 2المتوسط الحسابي وذلك لحساب القيمة التي يعطيه ا أفراد مجتم ع الدراسة لكل
عبارة أو مجموعة من العبارات (المحاور) ،والمتوسط الحسابي العام لكل محور.

ووفق مقياس ( ليكرت ) الخماسي تم تحديد درجة االستجابة بحيث يعطى الدرجة ()5لالستجابة موافق بشدة  ،والدرجة ( )2لالستجابة موافق  ،والدرجة ( )2لالستجابة متوسطة
أو محايد  ،والدرجة ( )4لالستجابة غير موافق  ،والدرجة ( )0لالستجابة غير موافق بشدة .
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عرض النتائج ومناقشتها

أوال  :خصائص العينة :

توزيع عينة الدراسة حسب  :الصفة  ،التخصص العملي  ،الدرجة العلمية ،سنوات الخبرة .
التكرار

النسبة المئوية %

المتغير

عضو هيئة تدريس

20

%61.6

موظف

13

2.83%

علوم إدارية ومالية

1

%42.4

التخصص العلمي علوم أساسية

2

%04.0

علوم هندسية

5

%05.0

إنسانية واجتماعية

5

%05.0

علوم سياسية وقانونية

5

%05.0

أعالم وفنون

3

%8.0

لغات

2

%8.0

أستاذ

2

6.1%

أستاذ مشارك

9

27.3%

أستاذ مساعد

9

27.3%

درجة وظيفية

02

%28.2

من  11إلى  15السنة

3

%8.0

من  16إلى  20سنة

15

%25.2

أكثر من  20سنة

15

%25.2

22

%011

الصفة

الدرجة العلمية

سنوات الخبرة

المستوى

المجموع

جدول رقم (  ) 4خصائص عينة البحث

من بيانات الجدول رقم (  ، )2والمتعلق بخصائص العينة  ،يتضح اآلتي :
إن اعلى نسبة من التخصصات كانت لذوي التخصصات اإلدارية تليها التخصصات الهندسيةواإلنسانية والقانونية والسياسية  ،ثم التخصصات العلوم األساسية  ،وأخي ار تخصصات كل من

الفنون واألعالم واللغات .
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إن أعلى نسبة من الدراجات العلمية كانت لذوي الدرجات أستاذ مشارك وأستاذ مساعد  ،ثملذوي الدرجات الوظيفية ( وهم فئة مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام العلمية من غير أعضاء هيئة

التدريس )  ،وأخي ار لذوي درجة أستاذ .

-ان غالبية أفراد العينة كانت من ذوى الخبرة العملية الطويلة ( من  12السنة إلى أكثر من 21

ويستنتج من هذه المعلومات أن لدى غالبية عينة الدراسة سنوات خبرة طويلة وكفيلة بأن
سنة ) ُ
تعطي صورة واضحة عن واقع التخطيط االستراتيجي باألكاديمية الليبية –طرابلس .

ثانيا  :واقع التخطيط االستراتيجي باألكاديمية الليبية :
-1معرفة مدى وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر األطراف المشاركة فيه.
-2تحديد مدى ممارسة عمليات التخطيط االستراتيجي باألكاديمية الليبية .

 -1مدى وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر األطراف المشاركة فيه :
الفقرات

ت

المتوسط

المرجح

االنحراف
المعياري

الترتيب

الدرجة

0

لدى فهم واضح لمفهوم التخطيط االستراتيجي .

3.3333

.98953

6

متوسطة

4

أدرك أهمية وضرورة التخطيط االستراتيجي لألكاديمية

3.6570

1.04537

2

قوية

2

ادرك تماما طموحات األكاديمية والى أين تريد أن تصل

3.6970

.91804

4

قوية

2

اسعى إلى تقديم صورة واضحة عن مخططاتنا ومشاريعنا

3.9697

.88335

0

قوية

5

نعمل وفق ثقافة تنظيمية داعمة للتخطيط االستراتيجي

3.2121

1.02340

2

متوسطة

6

أن التخطيط االستراتيجي أضحى ضرورة ال خيار في إدارة كل

3.1115

1.06423

1

متوسطة

2

أن العشوائية ال تُنتج  ،وان أنتجت فهو ناتج جاء بالمصادفة ،
وأن التخطيط االستراتيجي هو ما يضمن النجاح ألي مؤسسة

3.4242

.90244

5

متوسطة

1

يعد التخطيط االستراتيجي ضرورة حتمية لمجابهة المشكالت و

3.6364

.89506

2

قوية

شيء

التحديات الحالية والمستقبلية ألي منظمة
متوسط المحور

2.5010

قوية

1.8626

الجدول ( )2مدى وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي

تش ير المعطي ات ال واردة ف ي الج دول رق م (  ) 3أن الفق رة ( " )2أس عى إل ى تق ديم ص ورة واض حة
ع ن مخططاتن ا ومش اريعنا " حص لت عل ى أعل ى متوس ط حس ابي وق دره ( ،)3.8282تليه ا الفق رة

( " )3ادرك تماما طموحات األكاديمية والى أين تريد أن تصل " بمتوس ط حس ابي ق دره ()3.2821
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 ،ث م الفق رة ( ") 2أدرك أهمي ة وض رورة التخط يط االس تراتيجي لألكاديمي ة " بمتوس ط حس ابي ق دره (
 ، ) 3.2021وك ذلك الفق رة ( " )9يع د التخط يط االس تراتيجي ض رورة حتمي ة لمجابه ة المش كالت
و التح ديات الحالي ة والمس تقبلية ألي منظم ة " بمتوس ط حس ابي ق دره ( ، ) 3.2322أم ا الفق رات (

" " ) 2 ، 2 ، 0 ، 1فق د حص لت عل ى درج ات متوس طة وبمتوس طات حس ابية ق درها ( ، 3.333
 ، ) 3.2222 ، 3.1110 ، 3.2121كما تحصل المتوسط الحسابي الكل ي عل ى درج ة موافق ة "

قوي ة " بلغ ت ( .)3.0111وف ي ه ذه البيان ات م ا ي دل عل ى وض وح مفه وم وأهمي ة التخط يط
االستراتيجي لدى أفراد عينة البحث .

-4مدى ممارسة عمليات التخطيط االستراتيجي باألكاديمية الليبية – طرابلس
( أ )  :ما يتعلق بهوية األكاديمية ( الرؤية – الرسالة – القيم – األهداف ) :
الفقرات

ت

المتوسط االنحراف

الترتيب

الدرجة

المرجح المعياري
0

أن مستقبل األكاديمية واضح ومرسوم بشكل دقيق

4

نعمل وفق وجود رؤية واضحة ومعلنة وواقعية تنسجم مع إمكانيات

2

أهدافنا محددة وبرامجنا موضوعة وفق قدراتنا ومواردنا

2.3939

2

لدى األكاديمية رؤية واضحة ومحددة ومعلومة لدى الجميع

2.8485

1.22783

5

تتناسب رسالة االكاديمية مع تطورها المستقبلي.

2.5455

.93845

01

6

تضع إدارة االكاديمية لنفسها غايات محددة.

2.7576

.93643

1

متوسطة

2

يتم إبراز رؤية ورسالة األكاديمية في كافة األنشطة التي تمارسها

2.3030

1.13150

0

متوسطة

1

تتبنى إدارة األكاديمية قيم ومبادئ تحكم سلوك كافة العاملين لديها

2.5758

1.32359

8

ضعيف

8

تحرص اإلدارة العليا على إرساء قيم اخالقية تساهم على تحقيق

4.8824

1.81422

2

متوسطة

01

يوجد انسجام بين األهداف االستراتيجية لألكاديمية وكل من رؤيتها

2.0140

1.14184

2

متوسطة

00

يوجد انسجام وتوافق بين أهداف اإلدارات والتقسيمات المختلفة

4.8140

0.11242

5

متوسطة

04

نسعى إلى تطوير أهداف مرحلية محددة وقابلة للقياس ومرتبطة

2.4018

1.81108

4

متوسطة

4.1122

0.1666

األكاديمية

األهداف

ورسالتها

بزمن الخطط .

متوسط المحور

04

ضعيف

2.2727

1.09752

2

متوسطة

2.7879

1.38649

ضعيف

1.08799

00
6

متوسطة
ضعيف

متوسطة

الجدول (  :) 2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال تحديد الهوية
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تش ير المعطي ات ال واردة ف ي الج دول رق م (  )2أن الفق رات 11 ، 8 ، 11 ، 12 ، 2 ( :
 ) 2 ، 2 ، 2 ،تحص لت عل ى درج ات متوس طة  ،وبمتوس طات حس ابية ، 3.2 ، 3.3131( :
 ) 2.2 ، 2.2 ، 2.9 ، 2.8 ، 2.8 ، 3.1عل ى الت والي  ،تليه ا الفق رات ) 1 ، 3 ، 0 ، 9 ( :

بمتوس طات حس ابية  ) 2.2 ، 2.3 ، 2.0 ، 2.0 ( :عل ى الت والي  ،كم ا تحص ل المتوس ط
الحس ابي الكل ي عل ى درج ة موافق ة " متوس طة " بلغ ت ( .)2.9122وف ي ه ذه البيان ات م ا ي دل

عل ى أن درج ة تطبي ق التخط يط االس تراتيجي ف ي األكاديمي ة الليبي ة ف ي مج ال تحدي د هوي ة
األكاديمي ة ( الرؤي ة – الرس الة – الق يم – األه داف ) أت ت بدرج ة ممارس ة متوس طة  .وأن كان ت
هن اك ع دة نق اط ض عف ف ي ه ذا الجان ب خاص ة فيم ا يتعل ق بع دم تحدي د االه داف ووض عها وف ق

قدرات وموارد األكاديمية  ،وكذلك عدم تناسب رسالة األكاديمية مع تطورها المستقبلي .

( ب )  :ما يتعلق بمجال التحليل االستراتيجي :
المتوسط

ت

الفقرات

0

يوجد باألكاديمية فريق للتخطيط االستراتيجي .

2011.0 2.2702

4

يتم االستعانة بخبراء للمساعدة في عمليات التخطيط االستراتيجي

64982. 2.0179

8

2

تتاح الفرصة لنا للمساهمة في عملية التخطيط االستراتيجي.

99111.0 2.4039

2

ضعيفة

2

تتوفر لدينا قواعد بيانات حديثة تخص العوامل البيئية التي تؤثر في عملنا

78381. 2.5485

2

ضعيفة

5

تتوفر قواعد بيانات دقيقة عن ما نملكه من خبرات بشرية داعمة للتخطيط

1

ضعيفة

6

نعمل على تشخيص نقاط وجوانب القوة وجوانب الضعف لدينا

6438.9 2.1576

01

ضعيفة

2

نعمل على تحديد التهديدات والفرص المحيطة بينا من البيئة الخارجية

31508. 2.3200

5

ضعيفة

1

نعمل على تحديد وتحليل كافة العوامل التي تؤثر على مخططاتنا وأعمالنا

23591. 2.2741

2

ضعيفة

8

نعمل على ربط خططنا االستراتيجية بمتطلبات المجتمع وسوق العمل

1.8122 4.8824

4

متوسطة

0

متوسطة

المرجح

االستراتيجي

 01نقوم باالطالع على تجارب متميزة في مجال التخطيط االستراتيجي من خالل
ورش العمل واللقاءات العلمية

متوسط المحور

االنحراف
المعياري

8455.9 2.0155

1.1084 2.1140
4.2002

الترتيب

درجة

6

ضعيفة
ضعيفة

1.8162

ضعيفة

الجدول (  :) 5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال التحليل االستراتيجي

تش ير المعطي ات ال واردة ف ي الج دول رق م (  ) 0أن الفق رات  ) 8 ، 11 ( :تحص لت عل ى
درجات متوسطة  ،وبمتوسطات حسابية  ) 2.8832 ، 3.1121( :عل ى الت والي  ،تليه ا الفق رات

 ) 2 ، 2 ، 0 ، 3 ، 1 ، 2 ، 9 ، 2 ( :بمتوس
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 ) 2.1022 ، 2.1128 ، 2.1100 ، 2.2138 ، 2.2212 ، 2.3211عل ى الت والي  ،كم ا تحص ل
المتوس ط الحس ابي الكل ي عل ى درج ة موافق ة " ض عيفة " بلغ ت ( .) 2.2113وف ي ه ذه البيان ات

م ا ي دل عل ى أن درج ة تطبي ق التخط يط االس تراتيجي ف ي األكاديمي ة الليبي ة ف ي مج ال التحلي ل
االس تراتيجي  ،ق د أت ت بدرج ة ض عيفة خاص ة ف ي جان ب ع دم وج ود فري ق رس مي للتخط يط
االستراتيجي  ،وعدم االستعانة بخبراء للمساعدة في عمليات التخطيط  ،وعدم إتاحة الفرص ة للعدي د
م ن المس ئولين ف ي عملي ات التخط يط االس تراتيجي  ،وك ذلك ع دم ت وفر قواع د بيان ات حديث ة تخ ص
العوام ل البيئ ة الم ؤثرة عل ى عم ل األكاديمي ة  ،وع دم ت وفر بيان ات دقيق ة ع ن م ا تمتلك ه األكاديمي ة
م ن خب رات بش رية داعم ة لعملي ات التخط يط االس ت ارتيجي  ،وض عف الق درة عل ى تش خيص نق اط
وجوان ب الق وة وجوان ب الض عف  ،وأيض ا ض عف الق درة عل ى تحدي د ومعرف ة التهدي دات والف رص

المحيطة والمتعلقة بالبيئة الخارجية لألكاديمية .

( ج )  :ما يتعلق بمجال التوجيه والصياغة االستراتيجية واقرار الخطط وتنفيذها :
ت

الفقرات

0

يلللتم تنظللليم ورش عملللل وبلللرامج تدريبيلللة حلللول كيفيلللة وضلللع الخطلللط

المتوسط

االنحراف

المرجح

المعياري

الترتيب

درجة
التطبيق

2

متوسطة
متوسطة

2.0181

.86603

4

يتم تحديد األولويات االستراتيجية ضمن الحدود المتاحة في البيئة

2.3030

.95147

0

2

يتم تصميم استراتيجيات متوافقة مع األهداف

4.1818

.98281

02

ضعيفة

2

يتم تحديد و اختيار ال بدائل االستراتيجية األكثر مناسبة لتحقيق األهداف.

4.8939

.82687

00

متوسطة

5

يتم رسم خطط عمل بديلة لكل استراتيجية تتسم بالمرونة الالزمة ألي

2.0660

.72822

5

متوسطة

6

يتم مراع اة تحقيق التكامل بين االستراتيجيات الفرعية والخطة االستراتيجية

4.1618

.84611

01

ضعيفة

2

تُكلف األقسام المختلفة بإعداد خططها السنوية انطالقا من الخطة
االستراتيجية

2.4833

.69222

4

متوسطة

1

يُوضع وصف تفصيلي لألنشطة الواجب القيام بها إلنجاح الخطط

4.1515

.71244

08

ضعيفة

8
01

تُحدد المعلومات الضرورية المطلوبة لعملية التنفيذ.
يتم توفير نظام حوافز فاعل للعاملين لكسب دعمهم أثناء عملية التنفيذ.

2.0303

.63663

8

متوسطة

4.8485

65758.

04

متوسطة

00

توضع الموازنات المالية المفصلة لكل مكون من مكونات الخطة.

2.4222

.83258

2

متوسطة

04

توضع جداول زمنية لكل مكون من مكونات الخطة

3.0879

82758.

2

متوسطة

02

يتم توزيع مسودة الخطة االستراتيجية على كافة اإلدارات والجهات ذات

4.7273

.83937

05

متوسطة

االستراتيجية وتنفيذها

تغيير.

االستراتيجية.
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العالقة
4.5758

.70844

4.7572

35198.
15158.

04
1

متوسطة
متوسطة
متوسطة

02

يتم الحصول على التغذية العكسية حول مسودة الخطة االست ارتيجية

05

تُراجع وثيقة الخطة النهائية إلجراء التعديالت الالزمة لتالءم التغذية

06

يتم كتابة وتوثيق الخطة االستراتيجية بشكل واضح.

4.7821

02

تعقد لقاءات دورية لمتابعة التنفيذ في جميع مستوياته.

3.1667

.77728

01

ترفع تقارير دورية حول عملية التنفيذ وفقاً لجداول زمنية محددة.

3.0754

.81997

6

4.9394

634111.

01

4.2025

1.1221

العكسية.

تُرفع الخطة إلدارة األكاديمية إلقرارها بشكل رسمي.
متوسط المحور

08

06

ضعيفة

02

متوسطة
متوسطة

متوسطة

الجدول (  :) 6المت وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال التوجيه والصياغة
االستراتيجية واقرار الخطط وتنفيذها

يتض ح م ن الج دول ( )2أن درج ة تطبي ق التخط يط االس تراتيجي ف ي األكاديمي ة الليبي ة – ط رابلس
ف ي مج ال التوج ه والص ياغة واق رار الخط ط االس تراتيجية وتنفي ذها  ،ق د أت ت بمتوس ط () 2.2120

وانح راف معي اري ( ، ) 1.9229وف ي ه ذه البيان ات م ا ي دل عل ى أن درج ة تطبي ق التخط يط
االستراتيجي في األكاديمية الليبية في مجال التوج ه والص ياغة واق رار الخط ط االس تراتيجية وتنفي ذها
 ،ق د أت ت بدرج ة متوس طة  ،وأن كان ت هن اك ع دة جوان ب ض عف خاص ة فيم ا يتعل ق بع دم الق درة
عل ى تص ميم اس تراتيجيات متوافق ة م ع األه داف  ،وع دم مراع اة تحقي ق التكام ل ب ين االس تراتيجيات

الفرعي ة والخط ة االس تراتيجية  ،وع دم وض ع وص ف تفص يلي لألنش طة الواج ب القي ام به ا لنج اح
الخطط االستراتيجية  ،وعدم الحصول على التغذية العكسية حول مسودة الخطة االستراتيجي.

( د)  :ما يتعلق بمجال المتابعة االستراتيجية والتقييم االستراتيجي :
ت

الفقرات

0

تُحدد االطراف المسئولة عن عملية المتابعة والتقييم .
يتم اعتماد نظام رسمي للرقابة لمتابعة التقدم في

2

تُحدد المواعيد الدورية لمتابعة مستويات االنجاز.
تقدم تغذية عك سية لعمليات تنفيذ الخطط التخاذ

4

2
5

االنحراف

الترتيب

لدرجة

المتوسط
3.1053

1.19024

2

متوسطة

4.4840

1.27772

8

ضعيفة

4.2711

1.06867

01

ضعيفة

4.1882

101.068

2

متوسطة

3.0142

.95743

2

متوسطة

المرجح

تحقيق األهداف.

اإلجراءات التصحيحية

يتم كتابة تقارير للمراجعة الدورية للخطط
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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6

يتم تطوير الخطط بشكل مستمر.

2

تستخدم اإلدارة مؤشرات أداء واضحة لمراقبة تنفيذ

1

تمارس اإلدارة العليا دورا رقابيا على تنفيذ الخطط

خطتها االستراتيجية
االستراتيجية

ع  21يوليو 1027

4.6410

.88335

4.8855

1.03353

2.2204

1.1262

1

متوسطة

5

متوسطة

4

متوسطة

8

لدى اإلدارة العليا نظام مراقبة ومتابعة فعال .

4.8122

0.11022

6

متوسطة

01

يتم االستفادة من نتائج التقييم في تطوير العمل

2.5211

1.8088

0

قوية

4.8450

1.8241

متوسط المحور

متوسطة

الجدول (  :) 2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال المتابعة االستراتيجية
والتقييم االستراتيجي

يتضح من الجدول (  ) 2أن درجة ممارسة وتطبيق التخط يط االس تراتيجي ف ي األكاديمي ة الليبي ة –

ط رابلس ف ي مج ال المتابع ة والتقي يم االس تراتيجي  ،ق د أت ت بمتوس ط ( )2.8201وانح راف معي اري
( ، )1.8221وف ي ه ذه البيان ات م ا ي دل عل ى أن درج ة تطبي ق التخط يط االس تراتيجي ف ي
األكاديمية الليبية ف ي ه ذا المج ال ق د أت ت بدرج ة متوس طة  .وأن كان ت هن اك ع دة جوان ب ض عف
خاص ة فيم ا يتعل ق بع دم اعتم اد نظ ام رس مي للرقاب ة ولمتابع ة التق دم ف ي تحقي ق األه داف  ،وع دم

تحديد مواعيد دورية لمتابعة مستويات االنجاز .
الرقم
1
2
3
4

المجال
مجال تحديد هوية األكاديمية  :الرؤية – الرسالة –

القيم – األهداف

مجال التحليل االستراتيجي
مجال التوجيه والصياغة االستراتيجية واقرار الخطط
وتنفيذها

مجال المتابعة والتقييم االستراتيجي

الدرجة الكلية لتطبيق التخطيط االستراتيجي في األكاديمية الليبية

المتوسط

االنحراف

النسبة

المئوية%

التطبيق

4.1122

0.1666

%56.02

متوسطة

4.2002

1.8162

%21.44

ضعيفة

4.2025

1.1221

%52.48

متوسطة

%51.51 1.81241 4.8450

متوسطة

الحسابي

المعياري

1.82122 4.2026

درجة

 %52.48متوسطة

الجدول (  :) 1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة تطبيق مجاالت التخطيط
االستراتيجي في األكاديمية الليبية

يتضح من الجدول (  ) 9أن درجة ممارسة وتطبيق التخط يط االس تراتيجي ف ي األكاديمي ة الليبي ة –
ط رابلس وف ق خط وات ومراح ل التخط يط االس تراتيجي - (:مج ال تحدي د وبل ورة الهوي ة  -مج ال
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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التحلي ل االس تراتيجي  -مج ال التوج ه والص ياغة االس تراتيجية  -مج ال إق رار الخط ة وتنفي ذها -
مج ال المتابع ة االس تراتيجية  -مج ال التقي يم االس تراتيجي )  ،ق د أت ت بمتوس ط ع ام وق دره

( )2.2122وانح راف معي اري ( ، )1.83122وف ي ه ذه البيان ات م ا ي دل عل ى أن درج ة ممارس ة
و تطبي ق التخط يط االس تراتيجي ف ي األكاديمي ة الليبي ة ف ي المج االت الس ابقة  ،ق د أت ت بدرج ة
متوسطة .

استنتاجات الدراسة :
توصلت الدراسة إلى جملة من االستنتاجات مكن إيجازها على النحو اآلتي :
 -1دلت النتائج على أن القيادات األكاديمية واإلدارية باألكاديمية الليبية تعي مفهوم التخطيط
االستراتيجي بوضوح

 ،حيث حصل مجال مدى مفهوم التخطيط االستراتيجي على متوسط

حسابي بلغ (  ، ) 2.5010وباستجابة لفظية( قوية )  -2 .بالرغم من ارتفاع درجة وضوح
مفهوم التخطيط االستراتيجي لدى عينة البحث إال أن درجة ممارسة وتطبيق التخطيط االستراتيجي
وفق خطوات ومراحل التخطيط االستراتيجي - (:مجال تحديد وبلورة الهوية  -مجال التحليل

االستراتيجي  -مجال التوجه والصياغة االستراتيجية  -مجال إقرار الخطة وتنفيذها  -مجال
المتابعة االستراتيجية  -مجال التقييم االستراتيجي )  ،وبصفة عامة كانت متوسطة .

-3أن درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في األكاديمية الليبي ة ف ي مج ال تحدي د هوي ة األكاديمي ة
( الرؤية – الرسالة – القيم – األهداف ) أتت بدرجة ممارسة متوسطة .
 -2أن واقع التخطيط االستراتيجي باألكاديمية الليبية – طرابلس يعاني من ضعف في مجال
التحليل االستراتيجي حيث حصل على المرتبة األخيرة  ،و باستجابة لفظية (ضعيفة) .
-0أن درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في األكاديمية الليبية ف ي مج ال التوج ه والص ياغة واق رار
الخطط االستراتيجية وتنفيذها  ،قد أتت بدرجة متوسطة .

-2أن درج ة تطبي ق التخط يط االس تراتيجي ف ي األكاديمي ة الليبي ة ف ي مج ال المتابع ة والتقي يم
االستراتيجي  ،قد أتت بدرجة متوسطة .

التوصيات واالقتراحات :

يتحدد مفهوم التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي في عمليات شاملة لكل جوانب
ّ
المؤسسة التعليمية وفحص مستقبلي لها ؛ يشترك فيه أكبر عدد مكن من األعضاء  ،يهدف إلى
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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تحديد ما ينبغي أن تكون عليه المؤسسة التعليمية  ،متى ما سعت إلى االستغالل الجيد لنقاط
قوتها الداخلية  ،والفرص المتاحة في بيئتها الخارجية  ،وعملت على المزاوجة ين نقاط القوة

والفرص هذه بشكل يقود إلى أفضل.

وانطالقا من هذه المسلمات  ،واستنادا على ما جاء بمجموعة االستنتاجات السابقة  ،يمكن اقتراح
مجموعة من التوصيات التي سيكون لها الدور االيجابي في تحسين وتطوير عمليات التخطيط

االستراتيجي باألكاديمية الليبية واالنتقال بها من مست وى ( متوسط ) إلى مستوى أعلى وأفضل ،
ومن أبرز هذه التوصيات ما يلي :
-1على إدارة األكاديمية أن تعمل على تكوين وتأهيل فريق متخصص في مجال التخطيط
االستراتيجي  ،تكون لديه دراية وخبرة كافية في قضايا التخطيط وطرق ممارسته ومدركة لنماذجه
المختلفة  ،مع التركيز على االستفادة من تجارب الدول المتميزة في مجاالت التعليم العالي ،

ومحاولة إسقاطها بما يتالءم مع واقع األكاديمية.

 -2على إدارة األكاديمية أن تعمل على االستفادة من القيادات األكاديمية واإلدارية المتوفرة لديها
والتي تعي وتدرك مفهوم وأهمية التخطيط االستراتيجي  ،وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لهم
للمشاركة في عمليات التخطيط االست ارتيجي .

-3أن تعمل إدارة األكاديمية على عقد اجتماعات دورية مع كافة القيادات األكاديمية واإلدارية
والخبراء المتخصصين في مجال التخطيط االستراتيجي  ،وتوسيع رقعة المشاركة في هذا الجانب
 ،لمناقشة الخطط الموضوعة وللوقوف على تنفيذها في ميادين ومجاالت عمل األكاديمية ،تجميع
أكبر قدر من المعالجات للمعوقات التي تعيق تطبيق الخطط .

 -2تكثيف أنشطة التوعية بأهمية ودور التخطيط االستراتيجي في العملية التعليمية والبحثية  ،بين
كافة األطراف ذات العالقة بهذا النشاط  ،وذلك عن طريق عقد ورش العمل المتخصصة والبرامج

التدريبية ذات الطابع التطبيقي .

-0العمل على تطوير أنظمة معلومات فعالة ٌيعتمد عليها في توفير البيانات والمعلومات التي
تتطلبها عمليات التخطيط االستراتيجي عبر كافة مراحله وخطواته  ،والحرص على تحديثها
وتطويرها باستمرار ويما يتوافق والتغيرات التي تحدث في البيئة الداخلية والخارجية.

-2العمل على توضيح وترسيخ مفهوم الهوية بمكوناتها المتعددة ( القيم  ،الرؤية  ،الرسالة ،
األهداف ) لدى كافة العاملين باألكاديمية  ،وابرازها في كل المناسبات .
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-2العمل على خلق نوع من االنسجام والتكامل والتوافق

ع  21يوليو 1027
بين أهداف اإلدارات والتقسيمات

المختلفة باألكاديمية .

-9ضرورة اشتمال الخطط االستراتيجية والتفصيلية على معايير واضحة ومحددة ألداء العاملين
للتأكد من حسن األداء وجودته  ،باإلضافة إلى المراجعة الدورية لهذه المعايير للتحقق من استمرار
فعاليتها  .وتأسيس نظام حوافز فعال لكافة العاملين باألكاديمية لكسب دعمهم أثناء تنفيذ الخطط.

-8دعم وسائل االتصال بين واضعى الخطط والمنفذين لها لتسهيل نقل الخطط من الواقع النظرى

إلى الواقع العملى .
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المراجع :
-0الساعاتي ،عبد اإلله (" .)2110الخطة االستراتيجية للجامعات السعودية ،معوقات التطبيق
وآليات التفعيل" .ندوة اإلدارة االستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي -.أبها :المنظمة العربية
للتنمية اإلدارية.

-2المليجي ،هشام ( " .)2110تطوير الرقابة المحاسبية لرفع جودة العملية التعليمية في
مؤسسات التعليم العالي السعودي (مدخل اإلدارة االستراتيجية)" -.مجلة المعرفة .العدد 121.

-3الحجار ،رائد حسين ( .)2112تصور مقترح لتحسين عملية التخطيط االستراتيجي في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،ورقة بحثية قدمت للمؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم
والبحث العلمي في الدول العربية ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالل الفترة 22-22

شباط.
 -2اياد يوسف دلبح  ،عبد العزيز أحمد الشرباتي ( . )2112درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي
في الجامعة العربية األمريكية في فلسطين من وجهة نظر العاملين – دراسة تطبيقية  ،المؤتمر

الدولي العربي الرابع لضمان جودة التعليم العالي،الجامعة العربية االمريكية– فلسطين.
 -0خولة عبد العزيز الصانع ( .)2113درجة ممارسة عمداء الكليات الجامعية المتوسطة في

محافظات الوسط للتخطيط االستراتيجي وعالقته بمستوى ضمان الجودة  ،جامعة الشرق األوسط
 ،عمان  (،رسالة ماجستير)
-2وفاء محمد األشقر ( .)2112مدى توفر مؤشرات التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر الطلبة
في جامعة أربد األهلية  ،المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي  ،األردن.

-2زياد محمد ثابت( . )2112تنظيم وتنفيذ وتقويم ورشة عمل لعشرين مدي ار حول التخطيط
االستراتيجي  ،الخطة الثنائية رقم ( ، )13وكالة الغوث الدولية  ،دائرة التربية والتعليم  ،مركز
التطوير التربوي  ،أكتوبر

-8بيومي ضحاوي  ،رضا المليجي ( .)2111التخطيط االستراتيجي في التعليم  -.القاهرة  :دار
الفكر العربي .
-8فيصل بن محمد القحطاني( . )2010اإلدارة االستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية للشركات

وفقا لمعايير األداء االستراتيجي و الجودة الشاملة ،الجامعة الدولية البريطانية ،كلية إدارة األعمال،
عمان ،األردن ) ،رسالة ماجستير غير منشورة) .
-11الزهراني ،سعد عبداهلل بردي(1212ه ) .التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي-.
مكة المكرمة :مركز البحوث التربوية والنفسية بجامعة أم القرى،
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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-11أحمد الخطيب ( .)2113اإلدارة الجامعية  :دراسات حديثة -.اربد  :مؤسسة حمادة
للدراسات الجامعية والنشر.

-12أحمد ماهر) . (2009دليل المديرين إلى التخطيط االستراتيجي  -.اإلسكندرية  :الدار
الجامعية.
 -13حمد بن مرضى الكلثم  ،حازم علي أحمد بدارنة (" . )2112معوقات التخطيط االستراتيجي
في جامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها"  -.المجلة العربية لضمان جودة

التعليم الجامعي  ،م ( ، )0ع (. )11
-10زكريا مطلك الدوري ( . )2110اإلدارة االستراتيجية  :مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية -.
عمان  :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع .

 -12مجيد الكرخي ( . )2118التخطيط االستراتيجي  :عرض نظري وتطبيقي -.عمان :دار
المناهج للنشر والتوزيع ،
-12مدحت محمد أبو النصر( . )2118مقومات التخطيط والتفكير االستراتيجي المتميز -.
القاهرة  :المجموعة الدولية للنشر.

 -19مركز الدراسات االستراتيجية ( . )2112مفاهيم ومهارات رئيسية في التخطيط االستراتيجي
_.اإلصدار ( )23سلسلة ( نحو مجتمع المعرفة )  -.رياض  :جامعة الملك عبد العزيز .

 -18إياد علي الدجنى ( .)2112واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية في ضوء
معايير الجودة  -.الجامعة اإلسالمية بغزة ( رسالة ماجستير) .
 -21عاطف عبد الحميد عثمان الشويخ ( .)2112واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات
التعليم التقني في محافظات غزة  ،الجامعة اإلسالمية بغزة  ،رسالة ماجستير ،

-21منصور بن عوض القحطاني  ،السيد السيد محمود البحيري ( ". )2112استخدام نماذج
التخطيط االستراتيجي في اعداد خطة استراتيجية مقترحة لكلية التربية بجامعة الملك خالد "-.
المجلة الدولية التربوية المتخصصة  ،مج ( ، )3ع(، )12

 -22مركز الدراسات االستراتيجية( .)2113دليل التخطيط االستراتيجي  -.سلسلة نحو مجتمع
المعرفة  -.الرياض :جامعة الملك عبد العزيز .
 -23سعد غالب ياسين( .)2112اإلدارة االستراتيجية -.عمان :دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع.

-22سمير حنفي ( .)2110التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقات قياس األداء المتوازن -.
(د-م) ( :د-ن)
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مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  21يوليو 1027

 -20شارلز هل ،جاريث جونز(د-ت) .اإلدارة االستراتيجية " :مدخل متكامل" ،ترجمة رفاعي
محمد رفاعي ومحمد سيد أحمد عبدالعال ،جزء( -. )1الرياض  :دار المريخ للنشر.

-20محمود السيد عباس ( . )2112مهارة استخدام نموذج (  )SWOTفي التخطيط
االستراتيجي للحصول على الجودة واالعتماد األكاديمي بمؤسسات التعليم المختلفة ،المؤتمر
القومي السنوي ال ا ربع عشر " العربي السادس ،المنعقد في 13نوفمبر . -الفترة من. 11

-22كيت دفلين  ،تعريب شادن اليافي (. )2111اإلنسان والمعرفة في عصر المعلومات  :كيف
تحول المعلومات إلى معرفة  -.الرياض  :العبيكان .
1-Drucker، Peter F. (1980) "Management in Turbulent Times". New
York: Harper & Raw Publishers.

2- Bryson , J. M. (2011). Strategic planning for public and nonprofit
organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational
achievement (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
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